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Resumo: o presente artigo se propõe refletir sobre a utilização pedagógica de 

um recurso de Tecnologia Assistiva, o software Mecdaisy,  no âmbito da Rede 

Pública Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. A análise da temática é 

proposta a partir de uma experiência de formação continuada, envolvendo 

professores em atuação nas Salas de Recursos Multifuncionais da mesma rede. 

 

1. A Tecnologia Assistiva e o paradigma da inclusão escolar 
 

O paradigma de sociedade atual exige cada vez mais a apropriação das tecnologias para 

a produção do conhecimento. No que se refere às pessoas com deficiência, essas 

ferramentas têm um significado ainda maior. Conforme Radabaugh (1993), “Para as 

pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com 

deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

Para Schirmer et al:   
                                            A tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal 

de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades funcionais das pessoas com deficiência e, consequentemente, 

promover vida independente e inclusão. (SCHIRMER et al, 2007, p. 31) 

A partir dos direcionamentos políticos da Política de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, entre as atribuições
1
 do Atendimento Educacional 

Especializado, subsidiado pelas Salas de Recursos Multifuncionais
2
, destaca-se a 

criação de alternativas de acesso aos conhecimentos para os alunos com deficiência, por 

meio da Tecnologia Assistiva.  

Giroto, Poker e Omote (2012) discutem que a reorganização do sistema 

educacional, na perspectiva da educação inclusiva, aponta para um novo modelo de 

escola e de formação docente que requer um professor preparado para atuar, atento às 

                                                           
1
  As atribuições do Atendimento Educacional Especializado estão expressas no artigo 13, da Resolução 

CNE/CEB 04/2009. 
2
 As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços de oferta de atendimento complementar/suplementar, 

criadas pelo MEC, nas escolas públicas, para o público-alvo da Política de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. Essas salas estão equipadas com variados materiais e recursos de 

Tecnologia Assistiva. 



 

 

diferenças, de modo a considerar diferentes formas de aprender e ensinar, capazes de 

superar o modelo pedagógico segregacionista, homogeneizador e excludente. 

 

2. O software Mecdaisy e sua utilização nas Escolas Públicas Estaduais do 
RS 

 

 Desde 2010, a Rede Pública Estadual de Ensino do RS participa do Projeto Mecdaisy,  

uma parceria do Ministério da Educação (MEC) com a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), visando a disponibilizar gratuitamente tecnologia para produção e 

reprodução de livros falados para deficientes visuais e para pessoas com limitação de 

movimentos em seus membros superiores.  

Em 2011, iniciou-se a disponibilização dos livros didáticos acessíveis em 

formato Daisy aos alunos com deficiência da Rede Pública Estadual do RS. Os livros 

gerados no formato Daisy, padrão mundial de livros digitais falados (Digital Talking 

Books) estão sendo produzidos pelas editoras e destinados às escolas públicas, 

possibilitando o acesso ao conhecimento a todos os alunos. 

 O livro didático acessível, diferentemente de outros leitores de tela utilizados 

pelas pessoas com deficiência visual, permite a navegabilidade pelo livro, a inserção de 

comentários e anotações, preservando as características de um livro impresso, bem 

como fornece a descrição das imagens e/ou ilustrações que compõem a obra. 

 

 
Figura 1: Interface do tocador Mecdaisy. 

 

 Ciente da importância da Tecnologia Assistiva como campo de conhecimento 

capaz de mediar o projeto de escola e sociedade inclusiva, em que todos sejam 

considerados em suas diferenças, a gestão da Rede Pública Estadual de Ensino do RS 

vem possibilitando aos professores responsáveis pelo Atendimento Educacional 

Especializado a vivência de momentos de formação continuada para a utilização dessa 

ferramenta tecnológica. A demanda vem sendo executada pelo Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual – CAP/RS. 

Em 2012, foram promovidos dois momentos presenciais de formação a 60 

professores envolvendo a temática da Tecnologia Assistiva, com foco na área da 

deficiência visual. O curso consistiu em uma carga horária de 50 horas de atividades 

presenciais e a distância, além de acompanhamento permanente, a partir de grupo 

virtual mantido com os participantes. Para 2013, está prevista a continuidade das ações, 



 

 

envolvendo novos grupos de professores e visitações in loco às escolas participantes do 

projeto Mecdaisy. 

O referido curso apresentou como objetivos norteadores: instrumentalizar os 

professores para o uso do software leitor do Mecdaisy; subsidiar a utilização desse 

recurso como estratégia pedagógica; oportunizar o movimento de articulação do 

professor do ensino comum e do Atendimento Educacional Especializado; estimular a 

reflexão de que a Tecnologia Assistiva  pode estar a serviço de todos os alunos; propor 

a reflexão de que o uso de um recurso tecnológico não dispensa outras vias de produção 

de conhecimento. 

Assim, partindo do entendimento de que a formação continuada na área da 

educação especial deve priorizar momentos em que a discussão possa ser feita pelos 

profissionais especialistas com os professores que atuam nas classes comuns, 

posteriormente aos encontros presenciais foi feita uma atividade de campo em que os 

professores/cursistas tinham como objetivo a proposição de uma ação de familiarização 

com o software Mecdaisy, envolvendo alunos e/ou professores do ensino comum em 

suas escolas de exercício. 

Os registros escritos, elaborados pelos professores após a realização dessa 

atividade, confirmaram a necessidade de sensibilização dos professores do ensino 

comum para a utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula, e não apenas no 

espaço das Salas de Recursos Multifuncionais, a fim de possibilitar que as 

funcionalidades do recurso tecnológico pudessem trazer benefícios a todos os alunos, 

rompendo com a percepção do estigma da deficiência, que se sobrepõe à do recurso.  A 

seguir, transcrevo trecho elaborado por uma das professoras/cursistas: 

 
                                             A ferramenta foi explorada com a professora da sala de aula comum, 

permitindo que ela também conhecesse o recurso tecnológico que se 

encontra à disposição na escola: de que forma ela poderia explorar com as 

alunas cegas e demais colegas, como isso poderia fazer parte da Hora do 

Conto ou de uma contação de histórias em algum determinado momento de 

suas aulas. Que além do livro impresso todos os alunos pudessem acessar a 

história e ouvi-la. Foi bem mais difícil a compreensão da professora, em 

comparação ao processo de exploração com as alunas. Ela sentiu mais 

dificuldades, embora estivesse vendo e utilizando o mouse. (Professora 

participante do Curso) 

 

Os alunos, em contrapartida, mostraram-se bastante receptivos e entusiasmados 

com a possibilidade de utilização do notebook em sala de aula, por meio do livro 

didático acessível, possibilitado pelo uso do Mecdaisy.  A maioria deles narrou a 

arquitetura acessível do software, que permite o acesso com as mesmas teclas de atalho 

do Windows e que possui menus explicativos (ferramenta Ajuda) dentro do próprio 

programa. Como limitações do software, comentaram que algumas descrições de 

imagens são insuficientes para a compreensão do contexto.
3
 

A partir desse movimento de momentos presenciais e de acompanhamento 

sistemático do trabalho do grupo de professores/cursistas, foi observado também que o 

maior entrave dos professores continua sendo a sua não familiarização com as 

                                                           
3
 No que se refere à necessidade de padronização das descrições de imagens, o MEC emitiu Nota Técnica 

n. 21/2012 MEC/SECADI/DPEE que orienta sobre a descrição de imagens na geração de material digital 

acessível – Mecdaisy. 
 



 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Essa dificuldade também foi 

encontrada para a manutenção de comunicações e troca de informações pelo grupo no 

espaço virtual; muitos acabavam não acessando e não contribuindo com o processo de 

construção do conhecimento de modo coletivo.  

Durante as formações presenciais, também foi proposta a reflexão pelo 

professor/cursista, a partir da exploração prática dos livros didáticos acessíveis, das  

possibilidades e das limitações encontradas no recurso tecnológico em questão, com o 

intuito de contribuir para a reflexão de que a utilização deste não dispensa outros modos 

de aprender. No caso dos alunos com deficiência visual, ele não substitui a apropriação 

do método de escrita no Sistema Braille. Trata-se de agregar uma nova possibilidade de 

aprendizagem, entendendo que especificamente à leitura, a modificação do suporte 

(livro impresso ou digital) implica a incorporação de novas habilidades intelectivas e, 

inclusive, a construção de uma nova relação gestual e sensorial por parte do leitor. 

Portanto, a reflexão pedagógica, envolvendo a utilização da Tecnologia 

Assistiva, precisa ser retomada constantemente nos momentos de formação continuada, 

articulando os contextos, processos e relações que se constituem a partir do ato 

educativo. Afinal, é compromisso docente, diante das políticas públicas educacionais, 

trabalhar pela utopia de que a escola possa ser mais que um local de acolhida e 

socialização, e sim um lugar em que “todos tenham um papel na obra coletiva”. 

(MEIRIEU, 2006). 
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