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Resumo:
O objetivo deste trabalho é apresentar resultado de um processo de formação
continuada realizada com 13 professores da rede pública do estado de Roraima que
atuam no atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncionais,
tendo como abordagem o uso da tecnologia assistiva com enfoque no programa
Boardmaker. Cabe ressaltar que há uma diferença entre a atuação do professor da sala
comum e a do professor do Atendimento Educacional Especializado – AEE. Para
desenvolver a pesquisa foi utilizada a pesquisa colaborativa que busca aproximar
conhecimentos acadêmicos e prática docente, gerando produção científica e formação
de professores. Participaram da pesquisa professores de atendimento educacional
especializado de salas de recursos multifuncionais que fizeram uso do programa
Boardmaker para confecção de pranchas de comunicação alternativas para serem
usadas no atendimento de crianças com dificuldades motoras e de comunicação. A
coleta de dados se deu por meio de entrevistas coletivas semiestruturadas, e os dados
foram organizados e categorizados para análise. Os resultados demonstram que, por
meio da pesquisa colaborativa, foi possível promover formação básica aos professores,
e, através deste consequente empoderamento, notou-se o despertar dos processos
reflexivos nas docentes, de modo a levá-las a discutirem e problematizarem questões
relativas a incipiência do conceito de Tecnologia Assistiva adotado no Brasil. utilizou-se o
procedimento pesquisa ação em que os professores cursistas fizeram uso do programa
Boardmaker para confecção de pranchas de comunicação alternativas para serem
usadas no atendimento de crianças com dificuldades motoras e de comunicação.
palavras chaves: Tecnologia Assistiva, Programa Boardmaker, Formação continuada.
Abstract
The objective of this work is to present the results of a continuous training process
carried out with 13 teachers from the public network of the state of Roraima who work
in the specialized educational service in multifunctional resources room, taking as an
approach the use of assistive technology focused on the Boardmaker program. It should
be noted that there is a difference between the performance of the common room
teacher and that of the teacher of the Specialized Educational Assistance - AEE. To
develop the research was used the collaborative research that seeks to approximate
academic knowledge and teaching practice, generating scientific production and teacher
training. Teachers of specialized educational services from multifunctional resource
rooms who took advantage of the Boardmaker program to create alternative
communication boards for use in the care of children with communication and motor
difficulties participated in the research. The data collection was done through semi-
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structured collective interviews, and the data were organized and categorized for
analysis. The results show that, through collaborative research, it was possible to
promote basic teacher training, and, through this consequent empowerment, the
awakening of reflective processes in teachers was noticed, in order to get them to discuss
and problematize questions related to incipience of the concept of Assistive Technology
adopted in Brazil. The action research procedure was used in which the teachers made
use of the Boardmaker program to make alternative communication boards to be used in
the care of children with motor and communication difficulties.
Key words: Assistive Technology, Boardmaker Program, Continuing Education

1-Introdução
A tecnologia está transformando ambientes tradicionais de ensino, no entanto ainda
encontram-se professores resistentes diante do uso dessas tecnologias em sala de aula.
Entretanto, existe uma parcela de professores atuantes e interessados nessas mudanças que
acessam essas novas linguagens conectadas em uma rede de infinitas informações e
interações.
Essa situação gera um novo perfil de trabalho pedagógico tanto para os professores
de sala de aula comum como também para os professores que trabalham com alunos com
necessidades educacionais especiais, pois a escola atual inclusiva deve reconhecer as
diferenças dos alunos, diante do processo educativo e buscar a participação e o progresso de
todos, adotando novas práticas pedagógicas. Tal procedimento é prescrito pela Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva , (BRASIL,2008), que foi
elaborada, segundo os preceitos de uma escola em que cada aluno tem a possibilidade de
aprender, a partir de suas aptidões e capacidades. Numa escola inclusiva, “os professores
devem se identificar com os princípios educacionais humanista e que sua postura de
formação deve acontecer por meio de autoformação (...)”de acordo com Mantoan (2012).
Dessa forma atendendo a essas diferenças, os recursos pedagógicos e de
acessibilidade colaboram para que pessoas com deficiência participem ativamente do
processo escolar. Os recursos podem ser considerados ajudas, apoio e também meios
utilizados para alcançar um determinado objetivo e incluem ações, práticas educacionais ou
material didático confeccionados para propiciar a participação autônoma do aluno com
deficiência no seu percurso escolar, como sugerem Sartoretto e Bersch (2010).
Essas autoras chamam atenção para o processo de definição tanto dos objetivos
quanto da avaliação no planejamento e desenvolvimento do uso dos recursos da tecnologia
assistiva, que são elementos fundamentais para o avanço da aprendizagem dos alunos de
atendimento educacional especial. Nesse sentido, o presente estudo refere-se ao recurso de
acessibilidade em Tecnologia Assistiva (TA) aplicada à educação, sob a forma de
Atendimento Educacional Especializado (AEE) com uso do programa Boardmaker que
aconteceu em dois processos de capacitação. O primeiro curso, através de uma oficina
apenas envolvendo cinco professoras e sem o uso dos computadores para confecção das
pranchas de comunicação, que ocorreu em 2015 e o outro curso de capacitação foi realizado
em 2013, com apoio da Escola Estadual Penha Brasil, localizada no município de Boa Vista,
envolvendo 13 professores da rede pública estadual de diferentes escolas do município de
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Boa Vista, no Estado de Roraima. Partindo desse contexto, o presente trabalho irá
apresentar algumas experiências relacionadas com o uso da tecnologia assistiva, por meio
do computador, com uso do software boardmaker.

2. Tecnologia assistiva
Sabe-se que ainda muitos professores demonstram certa resistência ou “medo” para
utilizar recursos pedagógicos de informação ou comunicação (TIC) em sala de aula, ainda
que percebam que o processo de ensino e aprendizagem não admite mais apenas o modo
tradicional de construir conhecimentos.
Em se tratando da modalidade de Educação Especial, essa realidade não é muito
diferente. Pois percebe-se um descompasso entre a chegada de recursos nas salas
multifuncionais, onde ocorrem os atendimentos especializados aos alunos público alvo dessa
modalidade, quer sejam os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
ou altas habilidades/ superdotação e a capacitação e/ou uso desses recursos na contribuição
do avanço do desenvolvimento educacional dessa clientela.
Quanto à Tecnologia Assistiva – TA segundo Bersch e Sartoretto (2017),trata-se de
um termo novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que
contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência
e consequentemente promover vida independente e inclusão.
As autoras ao abordarem o tema “Recursos Pedagógicos Acessível e Comunicação
Aumentativa e Alternativa” como área da tecnologia assistiva trazem à tona possibilidades
de reflexão ao professor em favorecer ao aluno com impedimentos na comunicação oral
e/ou escrita mais participação nas relações comunicativas, podendo, assim, construir
conhecimentos (BRASIL,2010).
Corroborando com esse pensamento, Carvalho (2001) comenta sobre os avanços de
alguns países como por exemplo, Portugal, a respeito da acessibilidade da internet, como
democratização da informação para os cidadãos portugueses com necessidades especiais.
Nesse sentido, é importante que o professor perceba que o uso da tecnologia
assistiva paute-se num planejamento minucioso e que atenda as especificidades de cada
aluno e dos objetivos traçados. Para tanto considera-se que a tecnologia assistiva apresente
a seguinte classificação : tecnologia com base nos recursos de baixa tecnologia, que são os
recursos que podem ser construídos pelo professor do Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e disponibilizados ao aluno, que os utiliza na sala comum ou nos locais
onde ele tiver necessidade deles e tecnologia assistiva com base nos recursos de alta
tecnologia, que são os adquiridos após a avaliação das necessidades do aluno, sob a
indicação do professor de AEE. No entanto, para descrever a utilização de recursos
pedagógicos de acessibilidade, o professor deverá avaliar as dificuldades e potencialidades
de seus alunos, em um trabalho de caráter colaborativo dentro do contexto escolar.(BRASIL,
MEC/SEESP, 2010).

3. Categorias de tecnologia assistiva
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Com fins didáticos, Bersch (2017) cita que esta modalidade organiza-se de acordo
com diferentes autores e define a classificação que auxilia o professor de AEE para um
melhor planejamento, quanto a utilização tanto da alta tecnologia quanto da baixa
tecnologia, como citado anteriormente, sendo esta última a que está rotineiramente
presente nos atendimentos dos alunos. Para tanto se fará apenas a apresentação conceitual
de três das sete modalidade pertinentes no presente estudo.
3.1- Auxílios para a vida diária e vida prática.
Corresponde aos materiais e produtos que favorecem desempenho autônomo e
independente em tarefas rotineiras ou facilitam o cuidado de pessoas em situação de
dependência de auxílio, nas atividades como se alimentar, cozinhar, vestir-se, tomar banho e
executar necessidades pessoais.
3.2- Comunicação aumentativa e alternativa –CAA
Essa categoria é destinada a atender pessoas sem fala ou escrita funcional ou em
defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar, escrever e/ou
compreender. Recursos como as pranchas de comunicação, construídas com simbologia
gráfica (BLISS, PCS e outros), letras ou palavras escritas, são utilizados pelo usuário da CAA
para expressar suas questões, desejos, sentimentos, entendimentos. A alta tecnologia dos
vocalizadores (pranchas com produção de voz) ou o computador com softwares específicos
e pranchas dinâmicas em computadores tipo tablets, garantem grande eficiência à função
comunicativa.
3.3- Recursos de acessibilidade ao computador
Trata-se de um conjunto de hardware e software, especialmente idealizado para
tornar o computador acessível `a pessoas com privações sensoriais (visuais e auditivas),
intelectuais e motoras. Inclui dispositivos de entrada (mouses, teclados e acionadores
diferenciados) e dispositivos de saída (sons, imagens, informações táteis).
São exemplos de dispositivos de entrada os teclados modificados, os teclados virtuais
com varredura, mouses especiais e acionadores diversos, software de reconhecimento de
voz, dispositivos apontadores que valorizam movimento de cabeça, movimento de olhos,
ondas cerebrais (pensamento), órteses e ponteiras para digitação, entre outros. Como
dispositivos de saída podemos citar softwares leitores de tela, software para ajustes de cores
e tamanhos das informações (efeito lupa), os softwares leitores de texto impresso (OCR),
impressoras braile e linha braile, impressão em relevo, entre outros.
Também incluem nessas categorias : a adequação postural; recursos para cegos ou
pessoa com visão subnormal; recursos para surdos ou pessoas com déficit auditivos e
projetos arquitetônicos para acessibilidade.

4

4. Atendimento educacional especializado com enfoque no uso de tecnologia
assistiva: programa boardmaker.
Diante das transformações em todos os aspectos que a sociedade perpassa, a
tecnologia no âmbito educacional deve acompanhar a evolução tecnológica, de analógica a
digital, por exemplo, sob pena de se tornar defasada, desinteressante, alienada e de não
cumprir suas funções (DEMO:2009).Assim, é preciso pensar na utilização social e educacional
da tecnologia e, no que seu advento vem provocando ou ainda pode provocar.
Dessa forma, como qualquer recurso, as tecnologias que servem para comunicar e
informar, também podem favorecer a construção do conhecimento e mais ainda podendo se
adequar a variados objetivos preestabelecidos pelo professor, no sentido de apontar para o
desenvolvimento das habilidades importantes como comunicar e resolver problemas.
Cabe ressaltar que o Decreto Nº7.611 de 2011 que dispõe sobre a educação especial,
o atendimento Educacional Especializado, em seu artigo 5º §2º item III e VI garante
investimento na formação continuada de professores, bem como a elaboração, produção e
distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade.
O atendimento educacional especializado realiza práticas educacionais mais
especificas, atendendo de forma mais individualizada as necessidades dos alunos, como o
aprendizado do Braille e Libras, ensino de recursos de TA entre outros. “ fazer TA na escola é
buscar, com criatividade, uma alternativa para que o aluno realize o que deseja ou precisa”
(BERSCH, 2009).
Quanto a organização e trabalho do professor de AEE em sala de recursos, o
Ministério da educação, em 2010, lançou por meio de dez fascículos, a implementação de
“(auto) formação”(grifo nosso) continuada aos professores cujo o de número seis refere-se
aos recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa alternativa.
Um dos elementos focados no fascículo seis, já citado anteriormente se dá em
relação à utilização dos recursos, tanto na sala de aula quanto no AEE. Ou seja, o professor
deverá preparar seu planejamento atendendo sempre as especificidades do aluno e
preparar recursos adequados que viabilize melhoria em todos os aspectos da
dificuldade/limitação do aluno, promovendo oportunidade de aprendizagem. Assim, a
Comunicação Aumentativa e Alternativa, possibilitam a construção de novos canais de
comunicação, através da valorização de todas as formas expressivas já existentes na pessoa
com dificuldade de comunicação.
Nessa perspectiva, percebe-se que o uso dos softwares usados com os alunos com
necessidades educacionais no âmbito de melhoria de sua comunicação para efetivar seu
desenvolvimento educacional tem apresentado passos lentos no processo de formação
continuada dos professores que atuam na modalidade da educação especial, mais
especificamente aos professores que estão em salas de recursos multifuncionais. Isso
evidencia, hipoteticamente a falta de interesse, despreparo ou falha no processo de
formação continuada do professor, de sala comum ou de AEE, diante do uso da TA, ou
outros meios de TDIC.
Assim sendo, foi realizada a capacitação, conforme Plano de ação da Divisão de
Educação Especial do Estado (RR) envolvendo treze professores da rede pública do estado de
Roraima que trabalham nas salas de recursos multifuncionais de diferentes escolas, cujo
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objetivo foi capacitar os professores para o uso do programa Boardmaker Speaking
Dynamically Pro (versão do programa do kit das salas de recursos multifuncionais das
escolas estaduais de Roraima), bem como, favorecer aos professores cursistas a confecção
de pranchas de comunicação utilizando os recursos dos símbolos gráficos disponíveis no
programa. Em contrapartida foi realizada uma oficina, em 2015 envolvendo apenas 05
professoras para capacitação do uso da ferramenta básicas do programa, o que permitiu a
presente reflexão sobre a prática do professor, mediante o uso dos recursos da tecnologia
como elemento motivador no processo de ensino e aprendizagem dos professores que
atuam nas salas de recursos multifuncionais.
4.1 Sobre o programa boardmaker SDP
Os alunos com impedimentos na comunicação nem sempre participam dos desafios
educacionais, porque os professores desconhecem estratégias e alternativas de
comunicação. Para garantir a esses alunos meios de expressarem suas habilidades, dúvidas e
necessidades, faz-se necessário meios de compreender de que forma eles estão
processando e construindo conhecimentos.
Nesse aspecto, a escola e o professor de AEE, poderá possibilitar a ampliação ou a
promoção de outra via de comunicação para o aluno. A área de Tecnologia Assistiva (TA),
que trata da resolução de dificuldades funcionais de pessoas com deficiência, visa solucionar
problemas de mobilidade, auto-cuidado, adequação postural, acesso ao conhecimento,
produção de escrita entre outros.
Esta área destina-se especificamente à ampliação de habilidades de comunicação
denominada de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) direcionada às pessoas sem
fala ou sem escrita funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua
habilidade em falar e/ou escrever (BERSCH & SCHIRMER, 2005 apud SARTORETTO e BERSCH,
2010).
A CAA possibilita a construção de novos canais de comunicação, através da
valorização de todas as formas expressivas já existentes na pessoa com dificuldade de
comunicação. Com o objetivo de ampliar ainda mais o repertório comunicativo que envolve
habilidades de expressão e compreensão, são organizados e construídos recursos como
cartões de comunicação, pranchas de comunicação, pranchas alfabéticas e de palavras,
vocalizadores ou o próprio computador que, dependendo da maneira como for utilizado,
pode tornar-se uma ferramenta poderosa de voz e comunicação.
Cabe reforçar que o planejamento dos recursos de CAA deve ser personalizado, pois
tais recursos são construídos de forma totalmente personalizada e levam em consideração
várias características que atendam a necessidade do aluno.
Nessa perspectiva, o programa boardmaker apresenta-se como um recurso útil a ser
usado na ampliação do processo de comunicação alternativa, uma vez que faz parte do Kit
de materiais do Programa implantação da Sala de Recursos Multifuncionais, programa este
que tem em suas ações disponibilizar às escolas públicas de ensino regular, conjunto de
equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade para a
organização do espaço de atendimento educacional especializado (BRASIL
O programa Boardmaker (BM) possui versões diferentes (Boardmaker-BM,
Boardmaker-BM com SDP e Boardmaker Plus-BM +). Nosso estudo apresentado fez uso do
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BM SDP. O software Boardmaker SDP (Speaking Dynamically Pro) tem características
interativas é indicado para usuários avançados e com necessidades de comunicação
alternativa (CA) de alto nível, contando com funções de predição de palavras, abreviatura e
expansão e a elevada qualidade das vozes sintetizadas realspeak, o SDP transforma o
computador em um dispositivo de saída de voz e uma poderosa ferramenta de
aprendizagem.
As informações contidas em seu manual de ajuda, favoreceram o processo de
capacitação e diminuíram as dificuldades do professor responsável pela capacitação, uma
vez que o manual se encontrava visível e de fácil acesso na barra de menu, resultando em
menos barreiras em sua exploração. Uma das possibilidades bastante positivas no processo
de capacitação deu-se pela ação da impressão de pranchas previamente elaboradas no
computador, a partir dos conhecimentos das funções e ferramentas que compõem o
programa. As pranchas foram confeccionadas através de sistemas simbólicos utilizados por
símbolos de comunicação pictórica (PCS), com grande variedade de figuras. Figura(1)
Uma das características importantes desse sistema simbólico é a sua transparência,
ou seja, a sua capacidade de apresentar imagens que são facilmente reconhecidas tanto por
crianças quanto por adultos. A grande quantidade de símbolos disponíveis no formato
colorido ou preto e branco e a representação de expressões mais abstratas são também
qualidades desta simbologia (informações baseada no manual do programa Boardmaker
disponível no próprio software).Cabe ressaltar também a possibilidade de navegação pela
internet para inserção de novas imagens na galeria pré-existente.
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Figura1. Produção de pranchas de comunicação pelas professoras participantes com
o uso do uso do programa Boardmaker SDP.
Fonte direta: da autora

5-Metodologia
O projeto inicial de capacitação teve seu desenvolvimento no município de Boa VistaRoraima a partir de 2012 com a capacitação inicial de duas professoras assessoras da
Secretaria de Educação e Desporto, que trabalham na Divisão de Educação Especial.
A participação das professoras cursistas deu-se por meio de inscrição prévia com
indicação de alguns critérios: a) que estivesse atuando em sala de recursos, b) que
dispusesse do programa Boardmaker em sua escola (esse programa é enviado para as
escolas pelo MEC, c) que possuíssem conhecimentos básicos de informática, uma vez que
era importante tais conhecimentos para a exploração das ferramentas que o programa
possui e para que a capacitação alcançasse êxito em seus objetivos.

Dentre os objetivos específicos destacaram-se : favorecer as professoras cursistas
novas possibilidades de melhoria da comunicação dos alunos que tivessem problemas em
sua fala ou sem escrita funcional , matriculados na sala de recursos, de suas respectivas
escolas.
O curso teve carga horária de 80 hs, e necessariamente teve que ser realizada na
Escola Estadual Penha Brasil, pois esta escola tinha acesso a internet, fato esse
imprescindível para explorar algumas funções do programa a respeito de captura de
símbolos gráficos da Web.
O curso se iniciou após apresentação informal dos participantes com alguns
questionamentos, tais como :a) o que é Tecnologia? O que é Tecnologia Alternativa? O que é
Comunicação Alternativa?. Sobre os conhecimentos prévios dos participantes, observou-se a
falta de conhecimento a respeito do assunto, o que possibilitou uma flexibilidade de
mudança no roteiro traçado pelo planejamento. Foi necessário um tempo maior, quanto a
abordagem teórica e discussão sobre tecnologia assistiva. Esse momento foi muito rico, com
relatos de situações compartilhadas pelas professoras e propiciou o esclarecimento dos
conceitos fundamentais de tecnologia assistiva, de comunicação alternativa e de
comunicação e de que forma pode acontecer a comunicação alternativa. Foi esclarecido que
a comunicação com os alunos com dificuldades de fala ou de escrita funcional (fatos estes
mais percebidos na fala das professoras cursistas), pode se dá com auxilio de meios interno
(gestos, emissão de sons, expressão corporal ou facial) e por meio externo, para ampliação
do repertório de comunicação que pode se feito por meio de cartões de comunicação (pode
ser com símbolos, fotos ou figuras, palavras). Os recursos de comunicação de cada pessoa
são construídos de forma totalmente personalizada e levam em consideração várias
características que atendem às necessidades deste usuário.
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6.Resultados e discussões
O atendimento educacional especializado é garantia legal dos alunos com
necessidades educacionais especiais, possui amparo legal na legislação e diretrizes
educacionais brasileiras e deve acontecer preferencialmente na escola onde o aluno é
matriculado e no ambiente da sala de recursos multifuncionais. A tecnologia assistiva,
portanto é um importante elemento a ser tratado no processo do desenvolvimento
educacional dos alunos que fazem atendimento nesse ambiente escolar e que possui
comprometimento em sua fala e/ou em sua escrita funcional.
Durante a capacitação realizada na Escola Penha Brasil, observou-se a motivação das
professoras participantes pelo assunto e pela oportunidade em conhecer os recursos de
símbolos gráficos disponíveis pelos softwares. A motivação foi observada durante todo o
processo de capacitação, pela frequência das professoras cursistas um importante fator,
para o entendimento do uso da tecnologia no processo de aquisição do conhecimento.
Em contrapartida a oficina realizada na sala do próprio prédio da Divisão de Educação
Especial, em que as professoras não tinham acesso aos computadores e nem a internet,
apenas foi utilizado o notebook da assessora técnica, evidenciou dois aspectos que
chamaram a atenção no processo de capacitação, a motivação das professoras e o
envolvimento nas atividades solicitadas, apesar das dificuldades.

A capacitação das professoras participantes no curso de tecnologia assistiva com
enfoque no uso do programa Boardmaker, deu-se de forma positiva na construção de seus
conhecimentos em prol do atendimento dos alunos, com as dificuldades já mencionadas.
Cabe ressaltar que o programa possui em si a biblioteca de símbolos PCS e várias
ferramentas que permitem a construção de recursos de comunicação personalizadas. As
imagens Figura (2) e Figuras (3) e (4) demonstram momentos de interação e construção de
conhecimento a partir do uso do programa boardmaker e sobretudo a possibilidade de
reflexão de sua práxis pedagógica.
O Sistema Educacional Brasileiro deve propiciar aos professores que atuam no
atendimento dos alunos público alvo da modalidade de educação especial, métodos,
estratégias de recursos didático-pedagógicos inovadores para favorecer efetivamente o
processo educacional inclusivo.

Figura 2- produção de prancha realizada na oficina sem o recursos do BM SDP
Fonte direta: da autora
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Figuras 3 e 4- momento de planejamento para construção de prancha de CA e
construção de uma prancha de comunicação a partir do uso do BM SDP Escola Estadual
Penha Brasil.
Fonte direta: da autora

7.Conclusão

O processo de capacitação dos professores mediante o uso do software boardmaker
possibilita aos professores novas possibilidades de melhoria no atendimento aos alunos com
dificuldades de fala ou escrita funcional, além da tomada de consciência quanto a
apropriação de diferentes recursos para alcançar habilidades e conhecimentos dos alunos
que são atendidos nas salas multifuncionais de suas respectivas escolas.
Observa-se com esse processo de capacitação o desenvolvimento de
comportamentos de cooperação, solidariedade e disposição para enfrentar desafios, diante
do uso da tecnologia assistiva e de comunicação a partir do programa Boardmaker.
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