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APRESENTAÇÃO

Ao longo de 10 anos o Grupo de Estudo e Pesquisa, Comunicação, Educação e
Sociedade – GECES/UNIT/CNPq – a partir de suas experiências de estudos e pesquisas
marcadas pelas problemáticas da intersecção comunicação, educação e sociedade e pelas
conexões com fontes de referência diversas e complementares, deu início a uma trajetória de
simpósios internacionais que marcam e consolidam os estudos sobre a Comunicação e
Educação.

Nesta década de atividade plena de transformações e contribuições em que
proporcionamos muitos encontros de intensas trocas e nas conexões em rede estabelecidas
em âmbito regional, nacional e internacional promovemos o 10º Simpósio Internacional de
Educação e Comunicação – SIMEDUC, no ano de 2021, cuja temática foi: Comunicação,
Educação e Sociedade.

O Simpósio de Educação e Comunicação reuniu pesquisadores, professores, alunos
de graduação e pós-graduação do Brasil e outros países, interessados nos estudos e
discussões sobre a relação Educação e Comunicação e as consequências nos processos de
aprendizagens dentro e fora do espaço escolar. Além disso, lançou o Fórum Permanente
Paulo Freire em comemoração ao centenário de nascimento de Paulo Freire reafirmando
encontros, reflexões, ideias e pensamento do educador/autor da Pedagogia da Autonomia e
as possíveis mediação entre a comunicação e a educação.

Este número da Revista da Associação Brasileira de Tecnologia reúne alguns artigos
apresentados durante o 10º SIMEDUC e congrega também os momentos de comemoração
dos 50 anos destas Associação. São ao todo cinco artigo que tem como objetivos: i) analisa
as experiências vivenciadas acerca do uso das tecnologias digitais, dos multiletramentos e da
gamificação voltado para a educação dentro do grupo de estudos Imaginário, Linguagens,
Arte e Educação – ILAE, que está integrado ao grupo de pesquisa ITESI – Itinerários
Interdisciplinares em Estudos sobre o Imaginário, Linguagens e Culturas, da UPE – Campus
Petrolina; ii) analisa as conexões criadas pelo gênero meme com o animê/mangá “Naruto”
e suas significações, ressignificações e aprendizagem voltada a saúde em tempo de
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pandemias, no Instagram; iii) apresentar um panorama a respeito do Atendimento
Educacional Especializado (AEE) junto aos educandos com deficiência intelectual, refletindo
sobre o ensino remoto e o uso de ferramentas digitais no AEE; iv) descrever as
funcionalidades dos aplicativos digitais “Giulia - mãos que falam”, Letme Talk e Eye-d como
estratégia pedagógica na educação inclusiva e, v) nos apresenta uma reflexão sobre
conteúdos e metodologias de ensino presentes nas aulas remotas de Educação Física
durante o período de pandemia, com documentos produzidos pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2017).

Como vemos temos pela frente um bom número de reflexões atuais sobre a relação
comunicação e educação mediada pelas tecnologias digitais e midas. Esperamos que alguns
destes artigos possam ser de seu interesse e proporcione uma leitura inicial para outros
caminhos possíveis.

Boa leitura!

Ronaldo Nunes Linhares
Coordenador do GECES/SIMEDUC
Membro do Conselho Editorial da RTE
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TDICS, GAMIFICAÇÃO E INOVAÇÃO: UM GRUPO DE
PESQUISA EM INVESTIGAÇÃO1

Adriana Lúcia Oliveira Ramos2
Luciano de Souza Santos3
Geam Karlo-Gomes4

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo a análise das experiências vivenciadas acerca
do uso das tecnologias digitais, dos multiletramentos e da gamificação voltado para a
educação dentro do grupo de estudos Imaginário, Linguagens, Arte e Educação –
ILAE, que está integrado ao grupo de pesquisa ITESI – Itinerários Interdisciplinares
em Estudos sobre o Imaginário, Linguagens e Culturas, da UPE – Campus Petrolina.
Para isso, recorreu-se à abordagem quantitativa, com objetivo descritivo e o
procedimento metodológico estudo de caso. Nesse sentido, os resultados iniciais
apontaram que os integrantes (professores em formação inicial) não se sentiam
seguros com o uso de tecnológicas nas práticas pedagógicas, indicando um reflexo
de sua formação também escolar. Por meio dos encontros, as concepções foram
sendo modificadas e os integrantes demonstraram confiança quanto ao uso das
tecnologias nas práticas pedagógicas. Logo, concluiu-se que os encontros formativos
contribuíram para a construção da identidade docente, uma vez que proporcionaram
aos seus membros experiências criativas, inovadoras e significativas frente às novas
demandas e expectativas do cenário educacional contemporâneo.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias educacionais. Gamificação. Multiletramentos.

1

Parte deste estudo foi inicialmente apresentado e publicado nos Anais do Simpósio Internacional de
Educação e Comunicação – SIMEDUC (2021), com o título: Tecnologias educacionais e gamificação:
análise de experiências em grupo de pesquisa.
2 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas
Interdisciplinares – PPGFPPI/UPE. Integrante do ITESI/CNPq. E-mail: adrianalramos@hotmail.com
3 Graduando em Letras – Habilitação em Português e Espanhol pela UPE – Universidade de
Pernambuco, Campus Petrolina. Integrante do ITESI/CNPq. Bolsista do PIBIC pela FACEPE. E-mail:
l.sosa1371@gmail.com
4 Doutor em Literatura e Interculturalidade – PPGLI/UEPB. Professor do Programa de Pós-Graduação
em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares – PPGFPPI/UPE e do Programa de PósGraduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos – PPGESA/UNEB. Líder do ITESI/CNPq.
E-mail: geam.k@upe.br
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Introdução

A globalização e as constantes alterações e exigências do setor produtivo
reforçam demandas sociais que são refletidas no ambiente escolar, gerando a
necessidade de um processo educativo mais condizente com a vida moderna e que
assegure aos estudantes acesso às diferentes formas de comunicação. Além disso,
requisita-se formação de um novo cidadão: crítico, criativo, engajado e comprometido
nas práticas sociais.
Nesse sentido, o presente trabalho foi desenvolvido no grupo de estudo
Imaginário, Linguagens, Arte e Educação – ILAE, integrado ao grupo de pesquisa
ITESI – Itinerários Interdisciplinares em Estudos sobre o Imaginário, Linguagens e
Culturas, da Universidade de Pernambuco – UPE, Campus Petrolina, objetivando a
análise das experiências vivenciadas acerca das tecnologias digitais e
multiletramentos. O Ateliê Multiletramentos & TDICs, configurado como uma atividade
de extensão, realiza estudos sobre tecnologias digitais, multiletramentos, mediação
pedagógica e gamificação.
A principal motivação sobre a necessidade de realizar este estudo é a legítima
preocupação dos pesquisadores sobre as potencialidades e a condução dessa
atividade de extensão como forma de promover o engajamento dos participantes,
empírica e teoricamente, durante os encontros. Dessa forma, questiona-se: Como o
estudante do curso de Letras está construindo sua identidade docente a partir das
novas possibilidades de aprendizagem geradas em tempos de tecnologias digitais e
das metodologias ativas?
Essa investigação justifica-se pela sua relevância científica, visto que há uma
necessidade acadêmica em buscar meios que fomentem a cultura da pesquisa e a
discussão sobre temáticas que atendam às demandas sociais.
A fim de responder a problemática, apresenta-se como objetivo: analisar as
experiências vivenciadas dentro do grupo de estudo Imaginário, Linguagens, Arte e
Educação – ILAE, acerca do uso das tecnologias digitais, multiletramentos e
gamificação voltados para a educação.
Para isso, optou-se por uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo
descritiva, desenvolvida por meio de estudo de caso. Para fundamentação deste
estudo, fez-se a leitura de teóricos como Moran, Masetto & Behrens (2000), Alves
(2015), Burke (2015). Gerhardt & Silveira (2009) e Prodanov (2013).
Antes de apresentar os resultados, foram tecidas algumas considerações
teóricas sobre as tecnologias educacionais, multiletramentos e a gamificação no
contexto educativo.
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1 Práticas pedagógicas com o uso de tecnologias educacionais
Inserir as tecnologias no ambiente educacional com o objetivo de facilitar e
promover um ensino contextualizado tem sido pauta de muitos debates no Brasil.
Nesse sentido, cabe um diálogo acerca da relação tecnologia e educação em sala de
aula. Diante da globalização, de novas pesquisas e comunicações, as práticas
educativas deixam, paulatinamente, o modelo tradicional em que o aluno era o
receptor e o professor o detentor do conhecimento absoluto. Logo, novos papéis são
assumidos e o estudante passa a ser protagonista do processo de ensinoaprendizagem. Para isso, o professor também adquire um novo papel, no qual,
segundo Valente (1993), deve ser um criador de ambientes de aprendizagem e
facilitador do processo.
Vale destacar que com a ascensão da tecnologia no contexto escolar, o
professor não perdeu suas características funcionais, como se pode pensar, tendo em
vista que, no imaginário coletivo, tem-se ainda enraizada a ideia do professor como
expositor de conteúdos. Há um certo temor entre professores que não estão
acostumados com o uso das tecnologias a favor da educação. Todavia, de nada
adianta ter os instrumentos e não saber utilizar. Assim, como defende Moran (2000,
p. 12), “se ensinar dependesse só de tecnologias, já teríamos achado as melhores
soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de
fundo”. Nessa lógica, é importante que o professor saiba desenvolver novas práticas
pedagógicas, nas quais a tecnologia seja um meio para se alcançar, de maneira
efetiva, a consolidação do saber.
É condição sine qua non que as práticas pedagógicas englobem novas
ferramentas tecnológicas não só a fim de facilitar a aprendizagem, mas também de
capacitar o educando com habilidades essenciais, as quais serão desenvolvidas
quando este chegar ao mercado de trabalho. Assim, para Klein et al. (2020, p. 282) “o
uso da tecnologia na educação visa estimular o aluno a aprender e proporcionar
mudanças, as quais transformam a relação entre o aluno e a escola”. Nessa visão,
criam-se novos ambientes, nos quais as tecnologias não possuem uma matéria
específica, mas estão em todo o momento e em todas as situações de aprendizagem.
Portanto, é fundamental que os docentes conheçam as ferramentas digitais
para atualização constantemente na sua formação educativa. Faz parte do trabalho
do professor utilizar as tecnologias educacionais com os projetos pedagógicos em
sala de aula. Essa é uma demanda emergente, acentuada, graças ao contexto de
ensino remoto com a pandemia do coronavírus (COVID-19).

2 Multiletramentos
Denominado como um novo termo, ‘multiletramentos’ surge em 1996, no
manifesto denominado A Pedagogy of Multiliteracies: design social futures. Isso por
meio de um grupo de pesquisadores do The New London Group. O objetivo desse
Grupo surge a partir da consideração da insuficiência que o letramento grafocêntrico
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possui diante de um contexto tecnológico e globalizado. Para Cope e Kalantzis (2000),
a escolha do multiletramento foi dada por razão da abrangência e diversidade
linguística e cultural.
Assim, considerando a substituição do modelo arcaico grafocêntrico, a
pedagogia toma um rumo para a Pedagogia dos Multiletramentos. Surgem grandes
questões de como se aplicar em sala de aula, considerando que os estudantes
precisam aprender habilidades para se expressarem em diferentes lugares, diferentes
regiões, diferentes dialetos e línguas e em contextos sociais diversos. Nessa lógica,
cabe à pedagogia dos multiletramentos desenvolver tais habilidades.
Acerca disso, para Rojo (2012), a Pedagogia dos Multiletramentos deve
conduzir a interação com os diferentes gêneros textuais que estão presentes no
mundo. Isso se efetiva, a título de exemplo, por meio de trabalhos pedagógicos
desenvolvidos com podcasts, hipertextos, memes, infográfico, entre outros, os quais
são ferramentas digitais em que a linguagem se manifesta. Por essa razão, a
tecnologia está estreitamente empregada no trabalho do professor, e cabe ao docente
saber como desenvolver as melhores atividades para o êxito da aprendizagem do
educando.
Diante disso, defende-se, pois, a formação continuada como um elemento
essencial para que o professor possa se atualizar acerca das TIDCs e as diversas
formas pedagógicas advindas de práticas multiletradas.

3 Gamificação
Derivada da popularidade dos games e utilizada inicialmente no âmbito
empresarial, a gamificação é um conceito emergente e que vem ganhando espaço no
ambiente educacional. Consiste em utilizar a mecânica dos jogos para motivar e
engajar pessoas, a fim de promover aprendizagens e resolver problemas.
Segundo Alves (2015, p. 44),
para mobilizarmos pessoas para a execução de tarefas, solução de
problemas e mudança de comportamento é necessário que os
desafios criados tenham seu grau de dificuldade ajustado de tal forma
que não provoquem o efeito contrário.

Em outras palavras, uma atividade que não seja adequada para o público em
questão pode causar desmotivação.
Na educação, a gamificação tem o papel de motivar e engajar os alunos para
realização de tarefas, transformando-os em sujeitos com papel ativo no processo de
ensino e aprendizagem. Ocupando espaço nas chamadas metodologias ativas, que
são estratégias inovadoras, a gamificação tenta dar conta de indivíduos que estão
cada vez mais inseridos em espaços digitais, nos quais os métodos tradicionais já não
são suficientes e não despertam o interesse dessa clientela. Segundo Moran (2018,
p. 41), as “metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação
efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível,
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interligada e híbrida [...]”. Para o professor, esta estratégia de ensino contribui para
reflexão da prática, além de permitir o acompanhamento progressivo da
aprendizagem do aluno.

4 Metodologia da pesquisa
Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, do tipo descritiva, apresenta como
método de investigação o estudo de caso. A abordagem qualitativa, segundo
Prodanov (2013, p. 70) “vai dar conta dos significados das ações e das relações
humanas, dos motivos, das atitudes, ou seja, de um lado que não é perceptível nas
equações e na estatística”. Em relação aos objetivos, a pesquisa é descritiva, na qual
de acordo com Prodanov (2013, p. 52) “o pesquisador apenas registra e descreve os
fatos observados sem interferir neles”. No tocante aos procedimentos adotados para
este estudo, optou-se pelo estudo de caso, que segundo Gerhardt et al (2009, p. 80),
“exige a utilização de documentos, da observação e da coleta de informações
diretamente com os principais atores envolvidos no problema”.
A pesquisa foi realizada dentro do grupo de estudos Imaginário, Linguagens,
Arte e Educação – ILAE, composto por graduandos do curso de Letras, mestrandos,
professores e professores da Rede Pública de ensino. Os encontros foram realizados
quinzenalmente entre os meses de julho a novembro de 2020 no formato remoto.
Cada um desses momentos foi previamente organizado através de um calendário, no
qual foram distribuídas além das temáticas, a indicação de cada participante que
conduziria o processo. As temáticas abordadas foram diversificadas e percorreram o
campo das tecnologias educacionais, gamificação, pedagogia dos multiletramentos e
weboficinas sobre o uso de diferentes ferramentas digitais.
Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: questionários, fichas de
avaliação e os vídeos com as gravações dos encontros. Os vídeos foram gravados
através da ferramenta do Google Meet, por meio do qual também eram realizados os
encontros remotos. A partir dos vídeos, foi possível examinar as estratégias e as
potencialidades dos recursos aplicados pelos participantes do grupo na condução dos
encontros formativos, além de debater os efeitos advindos do uso das tecnologias e
das metodologias ativas na prática docente. O questionário apresentou questões
mistas (abertas e fechadas) e as fichas de avaliação do encontro foram constituídos
por questões fechadas, ambos desenvolvidos no Google Forms. Com o questionário,
buscou-se investigar o perfil dos integrantes pesquisados e suas experiências sobre
as TIDCs e a gamificação. O intuito das fichas de avaliação foi apontar o resultado
das avaliações dos encontros formativos.
Após a coleta de todo o material, foi feita a tabulação dos dados do questionário
e das fichas de avaliação, bem como a observação dos vídeos gravados. A partir da
organização de todo material coletado, foram apresentados os resultados e a
discussão a seguir.
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5 Resultados e discussão
A pesquisa foi desenvolvida de forma remota no grupo de estudo Imaginário,
Linguagens, Arte e Educação – ILAE, do ITESI/CNPq, no período de julho a novembro
de 2020, e teve como objetivo analisar as experiências vivenciadas pelos seus
integrantes acerca dessas temáticas. Foram utilizadas fichas de avaliação,
questionários e gravações de vídeos como instrumentos de coleta de dados.
5.1 Avaliando o perfil dos integrantes
O primeiro instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário. O
mesmo foi aplicado antes de começar as atividades do grupo de estudo e teve como
objetivo investigar o perfil dos integrantes pesquisados e suas experiências sobre as
tecnologias educacionais e a gamificação. As informações coletadas traçaram um
panorama sobre o repertório dos membros do grupo diante dessas temáticas. O
questionário foi respondido por 15 membros do grupo e apresentou os resultados a
seguir.
Inicialmente buscou-se traçar um perfil dos pesquisados e, em relação a esse
item, podemos destacar que 86,66% dos participantes são mulheres e, 13,33%,
homens. Do total, 11 graduandos, 3 mestrandos e 1 professor da Rede Pública de
Ensino. O questionário foi dividido em tópicos para melhor organização das
informações. A primeira parte do questionário versa sobre as experiências pessoais
com as tecnologias educacionais e gamificação.
Os dados coletados revelam:
 Os respondentes compreendem as tecnologias educacionais sob perspectivas
diferentes, mas demonstram ter uma noção de conhecimento sobre o assunto;
 A sala de aula, cursos on-line, processos formativos dos professores e a realização
de pesquisas, foram as situações apontadas nas quais eles fazem uso das
tecnologias educacionais;
 66% dos participantes afirmaram que as tecnologias educacionais foram inseridas
na sua formação inicial;
 Entretanto, destacam que foram apresentadas de forma muito tímida, rara e
precária, através de aulas expositivas e pesquisas em sites e blogs. Apenas 1 dos
respondentes destacou o uso dos celulares como uma tecnologia educacional;
 Sobre o significado de gamificação, apenas 2 respondentes estabeleceram um
conceito aproximado do real significado do termo e os demais deram respostas
difusas ou afirmaram desconhecimento da terminologia;
 Em relação à questão de ter participado ou implementado alguma atividade
gamificada: 5 respondentes afirmaram ter participado de algo parecido através do
uso da ferramenta Kahoot, 1 dos integrantes conseguiu implementar em aulas de
Língua Portuguesa e os demais não tiveram acesso a nenhuma atividade
gamificada;
 86,70% dos participantes afirmaram que não tiveram nenhuma experiência com a
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prática gamificada no seu curso de graduação;
 Ao questionar como ocorreu a prática gamificada na graduação, apenas 2
respondentes descreveram como se deu essa experimentação e os demais não
tiveram nenhuma experiência.
A partir dos resultados apresentados, conclui-se que os conceitos sobre
tecnologias educacionais são difusos entre os integrantes do grupo e que a
terminologia “gamificação” nem é conhecida por todos.
Sobre as experiências com uso dessas estratégias ficou claro que são limitadas
ou inexistentes, o que torna urgente a implementação dessas práticas desde a
formação inicial. Para Moran, Masetto & Behrens (2000, p. 136), “a desvalorização da
tecnologia, bem como desses outros aspectos, trouxe, muitas vezes, para o campo
da educação, certo descompromisso com o processo de aprendizagem, seus
resultados e suas consequências na formação do homem e do cidadão.” Portanto,
cabe à universidade oferecer situações de aprendizagem, principalmente com as
novas tecnologias e metodologias inovadoras que permitam ampliar e a modificar as
formas de ensinar e de aprender.
Na segunda parte do questionário, a abordagem foi sobre as tecnologias
educacionais e a gamificação na sala de aula. Na primeira pergunta dessa fase do
questionário, sugere-se o que poderia ser dito para encorajar o uso das tecnologias
educacionais em sala de aula. Sobre isso, os respondentes destacaram os pontos
positivos dessas ferramentas e a necessidade dos professores conhecerem e
explorarem mais os recursos digitais:
 66,7% dos participantes não presenciaram, no estágio ou aula prática, o uso de
tecnologias educacionais;
 Sobre as relações do uso das tecnologias educacionais dentro da sala de aula: 4
respondentes avaliaram positivamente; 2 informaram o uso regular das
tecnologias; 4 destacaram a pouca frequência no uso e o demais avaliaram a
necessidade dos professores introduzirem sua utilização na sala de aula;
 Nos relatos sobre as experiências exitosas com o uso das tecnologias foi
destacado o uso de recursos como Datashow, notebook, celulares; e Apps como
Duolingo, Instagram e Facebook; sites, quiz, vídeos, slides. Apenas 3
respondentes afirmaram não ter tido nenhuma experiência exitosa com tecnologias
na escola;
 73,3% dos participantes se sentem razoavelmente seguros e preparados para o
uso das tecnologias educacionais em sua prática docente;
 Os respondentes classificam a gamificação como uma metodologia diferenciada
que possibilitaria um maior envolvimento dos alunos, sendo assim, utilizariam essa
afirmação como forma de encorajar o uso da gamificação em sala de aula. No
entanto, 4 deles não opinaram por desconhecer esta metodologia de ensino;
 86,7% não presenciaram, no estágio ou aula prática, o uso de gamificação;
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 Sobre os argumentos para defender o uso das estratégias de gamificação em sala
de aula, os respondentes não opinaram pelo fato de não ter experiência com essa
metodologia de ensino, mas 1 deles destacou a necessidade de aprofundamento
da temática durante a graduação. Poucos respondentes avaliaram como positiva
a relação do uso da gamificação dentro da sala de aula, pois a maioria não tem
experiência ou nunca utilizaram a estratégia;
 Nos relatos sobre as experiências exitosas com o uso gamificação, apenas 3
respondentes afirmaram já ter vivenciado através do uso do Duolingo, de um
Game Quiz e de um Quiz Creator;
 Apenas 13,3% dos participantes se sentem muito preparados para o uso de
gamificação em sua prática docente e 33,3% dos participantes se sentem
despreparados para o uso de gamificação em sua prática docente.
A partir da análise das respostas da segunda parte do questionário, conclui-se
que o uso das tecnologias é considerado pelos integrantes do grupo como um ponto
positivo para o uso educacional e que existe a necessidade dos professores se
apropriarem desses recursos. A gamificação também foi considerada uma
metodologia inovadora e capaz de envolver e engajar os alunos.
Entretanto, a maioria dos integrantes não vivenciaram no estágio ou aula
prática, o uso de tecnologias educacionais e muito menos da gamificação, informando
a pouca frequência ou a inexistência dessas estratégias no âmbito escolar. Assim,
esse dado é preocupante para o contexto educacional.
Para Moran; Masetto; Behrens (2000, p. 72) “a tecnologia precisa ser
contemplada na prática pedagógica do professor, de modo a instrumentalizá-lo a agir
e interagir no mundo com critério, com ética e com visão transformadora.” Essa
questão nunca foi tão atual. Torna-se imperativo ofertar, desde a formação inicial,
subsídios para o fortalecimento da prática docente para atuar face às transformações
da sociedade digital e tecnológica. Os pesquisadores (2000, p. 63) ainda afirmam que
“para ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes
professores e alunos”.
Quanto ao uso das tecnologias educacionais na prática docente, a maioria dos
participantes se sentem razoavelmente seguros e preparados. Já em se tratando da
gamificação, os integrantes do grupo não se sentem preparados para seu uso na
prática docente.
Portanto, os resultados apresentados demonstram que existe uma lacuna na
formação inicial no tocante às tecnologias educativas e, principalmente, quanto às
metodologias ativas, comprometendo de forma imperativa a construção da identidade
docente para o uso dessas ferramentas. O despreparo e a teorização sem nenhuma
prática, tornam difícil exigir desses professor em formação a inovação dos processos
educativos, apesar do fato de estarem imerso numa sociedade tecnológica. Sem a
vivência na licenciatura dessas práticas, perde-se a oportunidade de experienciar
estratégias a favor da aprendizagem.
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5.2 A interação no ILAE
O segundo instrumento adotado para coleta de dados foram os vídeos dos
encontros formativos gravados através da ferramenta Google Meet. A partir deles, foi
possível examinar os depoimentos dos membros dos grupos sobre suas vivências
com as tecnologias educacionais e gamificação. Com esse instrumento, foi possível
ter uma nova perspectiva para a análise das experiências dos discentes, vislumbrando
uma abordagem pautada na prática de uma atividade lúdica. Foram realizados 8
encontros (Quadro 1), todos no formato remoto.
Quadro 1 – Temáticas dos encontros formativos

DATA DO
TEMÁTICAS
ENCONTRO
29/07/2020 Tecnologias Educacionais: ideias e práticas.
12/08/2020 Socialização de produtos a partir do uso de ferramentas digitais: Word
online, Edpuzzle, Padlet, Google Hangouts, Adobe, Planilha Google / Excel
online, Jamboard e Apresentação online.
26/08/2020 Gamificação (Roda de conversa com Moran) sobre o texto Novas
Tecnologias e Mediação Pedagógica.
09/09/2020 Estudo do texto: Tecnologia e poder semiótico: Escrever, hoje, de Ana Elisa
Ribeiro.
23/09/2020 Estudo do texto: Pedagogia dos multiletramentos: principais proposições
metodológicas e pesquisas no âmbito nacional, de Themis Rondão Barbosa
da Costa Silva.
07/10/2020 Estudo de textos diversos.
21/10/2020 Socialização das Pesquisas: A Pedagogia dos Multiletramentos no Curso de
Letras: um estudo de caso em Pernambuco, de Ana Marcia dos Santos
Honorato da Silva e TDICS nas aulas de Língua Portuguesa: um estudo
sobre práticas docentes no Ensino Médio, de Auricélia Pires de Vasconcelos
Belarmino.
04/11/2020 Socialização das Pesquisas: Gamificação no ensino de Língua Portuguesa:
estudo da prática pedagógica dos professores dos Anos Iniciais da Rede
Municipal de Petrolina, de Adriana Lúcia Oliveira Ramos.
Fonte: Ramos, Santos e Gomes (2021).

Como recorte para este estudo, foi feita a análise do dia 26/08/2020, que trata
sobre a temática Gamificação. Para a realização do encontro foi necessário socializar
antecipadamente com o grupo os seguintes materiais para realização de uma
proposta gamificada (Quadro 2): o texto de José Manuel Moran da obra “Novas
tecnologias e mediação pedagógica” (2000); a divisão dos componentes em
subgrupos e os desafios a serem cumpridos.
Quadro 2 – Proposta gamificada

NOME DA
GAMIFICAÇÃO
NECESSIDADE
PEDAGÓGICA
META (Vitória)
Rio de Janeiro, RJ, nº 231

Roda de conversa com Moran
Estimular a leitura e o debate no grupo de estudos Imaginário,
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Cupom de desconto para participar do SINJUVE – I Simpósio
Internacional Juventudes E Educação / Prêmio bônus: Bolo de rolo
para o grupo que conquistar maior número de pontos.
Obedecer ao tempo dado para cada grupo se posicionar (1min) /
Respeitar as devolutivas dos participantes
Completar mais desafios que os seus adversários;
Acertar as questões propostas nos desafios.
Através da marcação do placar para contagem de pontos.
 Manter as câmeras ligadas e “hands up”;
 Quem responde é aquele que se inscreve primeiro no chat usando
as letras indicativas do grupo (A, B ou C);
 Um mesmo componente do grupo não pode responder mais de um
desafio;
 Se o tempo estipulado foi ultrapassado, passa-se para o outro grupo
o direito de resposta;
 Um membro do grupo de Imaginário, Linguagens, Arte e Educação –
ILAE ficará escalado para controlar o tempo e o placar.

Fonte: Ramos, Santos e Gomes (2021).

Segundo Burke (2015, p. 16), a gamificação pode ser definida como “o uso de
design de experiências digitais e mecânicas de jogos para motivar e engajar as
pessoas para que elas atinjam seus objetivos”. Ao examinar as estratégias e
potencialidades da proposta gamificada, foi possível identificar a mecânica de jogos
incorporados a esse ambiente, tais como: os desafios (atividades sempre em forma
de desafios), a sorte (inserido através da inscrição do grupo no CHAT), badges
(recompensas) e o placar (estimula a competição e dá o feedback aos participantes).
A gamificação estimula a cooperação entre os membros das equipes.
Ainda segundo Burke (2015), a motivação é fundamental para que as pessoas
se envolvam e realizem as ações propostas. A autonomia, o domínio e o propósito são
fatores que atuam diretamente na motivação do indivíduo e os mesmos podem ser
observados nessa proposta de atividade gamificada.
No que tange a autonomia, percebe-se a presença desse elemento a partir da
escolha e decisão de responder os desafios, bem como de repassar a tarefa para
outro grupo; o domínio (a necessidade de avançar), o ambiente mostrará o
“progresso” do grupo através das respostas aos desafios, pontos adquiridos e badges
alcançados; já em relação ao propósito, estão presentes o estímulo à leitura, a
cooperação e a partilha de experiências que caracterizam o objetivo do grupo de
estudos.
Durante o desenvolvimento da atividade, os membros do grupo se mantiveram
atentos e envolvidos, a discussão do texto ficou mais dinâmica e oportunizou a
participação de todos os membros dos subgrupos.
Em resposta à primeira questão do desafio sobre as expectativas para o uso
das novas tecnologias na educação, o membro 1 afirma que “espera-se uma
aprendizagem ativa do aluno, que ele aprenda através da experimentação, aprenda
através de projetos, com vivências, [...] da aprendizagem dinâmica [...]”. Aqui a
integrante do grupo ainda ressalta a importância das contribuições do texto de Moran,
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que como um visionário, já retratava sobre as soluções rápidas para o ensino.
Sobre o desafio de descrever papéis do professor com acesso às tecnologias
para se tornar um orientador/mediador da aprendizagem, o membro 2 respondeu que
“[...] a escola precisa reaprender a ser uma organização significativa e inovadora e,
para tanto, é preciso dar oportunidade ao estudante de ser protagonista. Atualmente
se discute muito sobre sala de aula invertida, aprendizagem colaborativa e é isso que
é mediação [...] o professor precisa ser mediador e não apenas transmissor [...]”. Aqui
o participante introduz a sua fala com a citação de Moran que alerta sobre o papel do
professor no processo de aprendizagem mediado pelas tecnologias educacionais.
No próximo desafio, pede-se a apresentação de propostas de utilização do
vídeo na educação escolar e o membro 3 sugeriu duas propostas contidas no texto:
“[...] vídeo como sensibilização e vídeo como ilustração [...]”. Após a escolha, o
participante explicou em detalhes a metodologia e o objetivo de cada proposta. Na
sequência, o desafio solicitava a apresentação de dinâmicas de análise na utilização
do vídeo na sala de aula. Para isso, o membro 4 explicitou sobre como “[...] completar
vídeo [...] e modificar vídeos [...]”.
Um outro desafio pede para apontar propostas metodológicas para o uso do
computador e da internet. Nesse, o membro 5 contribuiu: “[...] facilitar o acesso dos
estudantes e também dos professores com a internet [...] laboratórios [...] e ajudar no
uso dos aplicativos [...]”. Ainda em relação às questões que a internet coloca ao
professor, o membro 6 respondeu: “[...] dificuldades de navegação, [...] acúmulo de
material [...] na triagem e confusão na hora de pesquisar [...]”. No último desafio, foi
questionado sobre que mudanças poderão acontecer no ensino presencial póspandemia com a experiência do uso das tecnologias no ensino remoto? Sobre essa
questão, o membro 7 respondeu: “[...] fazer com que os professores e alunos usem
mais as tecnologias já que hoje está sendo bem forçado usar [...]”.
Observa-se que a estratégia da atividade gamificada trouxe engajamento ao
grupo, pois cada membro se preocupou na pré-leitura cuidadosa do material a fim de
não prejudicar a sua equipe. Por conseguinte, pode promover uma competição que
rendeu a atenção dos envolvidos.
Baseado nos depoimentos dos participantes, verificou-se que o texto teve uma
boa aceitação, pois José Manuel Moran; é um autor à frente do seu tempo e já trazia
no texto lido (“Novas tecnologias e mediação pedagógica”, 2000) questões
importantes e atuais sobre tecnologias, metodologias inovadoras e mediação
pedagógica.
Outro ponto importante a destacar foi a oportunidade de experimentação da
estratégia gamificada, que pôde ser reproduzida na prática docente dos membros do
grupo. A partir dos depoimentos, conclui-se que os efeitos da atividade gamificada
foram desafiadores e motivacionais, o que do ponto de vista docente devem ser
elementos intrínsecos ao se promover as atividades educacionais.
Com esse instrumento de coleta de dados, foi possível identificar uma mudança
no posicionamento dos componentes do grupo, tanto no que se refere a construção
do embasamento teórico quanto na reavaliação de práticas tradicionais e mecânicas
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ao experienciar as novas possibilidades de aprendizagem com uso de tecnologias
educacionais e gamificação.
5.3 Pós-encontros: um olhar para a avaliação dos participantes
Outro instrumento aplicado foram as fichas de avaliação, que apontaram o nível
de contribuição dos encontros formativos para a aprendizagem dos discentes acerca
das tecnologias educacionais e da gamificação, numerando de 1 a 5, sendo de (1)
Muito insatisfatório, (2) Insatisfatório, (3) Um pouco satisfatório, (4) Satisfatório e (5)
Muito satisfatório. Essas fichas contribuíram para ampliar a análise das experiências
vivenciadas no grupo de Imaginário, Linguagens, Arte e Educação – ILAE, uma vez
que indicam a visão pessoal de cada componente sobre as discussões e estratégias
aplicadas no período. Os resultados dos 8 encontros realizados estão apresentados
no quadro abaixo:
Quadro 3 – Resultado das fichas de avaliação

29/07/2020

Percentual de
participantes que
fizeram avaliação
90,9%

12/08/2020

100%

Muito satisfatório

26/08/2020

94,7%

Muito satisfatório

09/09/2020

100%

Muito satisfatório

23/09/2020

97,1%

Muito satisfatório

07/10/2020

88,9%

Muito satisfatório

21/10/2020

100%

Muito satisfatório

04/11/2020

100%

Muito satisfatório

Dia do
encontro

Resultado da avaliação
Muito satisfatório

Fonte: Ramos, Santos e Gomes (2021).

Segundo Carlini-Cotrim (1996) “as pessoas em geral precisam ouvir as opiniões
dos outros antes de formar as suas próprias. E constantemente mudam de posição
(ou fundamentam melhor sua posição inicial) quando expostas a discussões de
grupo”. As interações, as discussões, os relatos e as aplicações práticas
desenvolvidas no grupo de estudo fortaleceram os conhecimentos dos discentes
sobre as tecnologias educacionais, multiletramentos e gamificação, e conforme os
resultados apresentados, conclui-se que foram experiências significativas para os
seus membros e que podem contribuir na construção de sua identidade docente
acerca das temáticas abordadas.
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6 Considerações Finais
Este trabalho buscou investigar como os integrantes do grupo ILAE, do
ITESI/CNPq estão construindo sua identidade docente a partir das novas
possibilidades de aprendizagem geradas em tempos de tecnologias digitais e das
metodologias ativas. Essa investigação se justificou tendo em vista que essas
temáticas se caracterizam ainda como um dos grandes desafios a serem enfrentados
pelos educadores na atualidade. Segundo Moran; Masetto; Behrens (2000, p. 11) “o
campo da educação está muito pressionado por mudanças, assim como acontece
com as demais organizações. Percebe-se que a educação é o caminho fundamental
para a transformar a sociedade.”
Sendo assim, ressalta-se a importância dos professores se apropriem das
novas tecnologias da informação e da comunicação e seus multiletramentos, da
mesma forma que de práticas pedagógicas engajadoras, colaborativas e inovadoras.
Observando o percurso formativo desses professores em formação no ano de
2020, foi possível verificar, inicialmente, e através dos seus depoimentos, que as
estratégias pedagógicas associadas ao uso das tecnologias educacionais e
metodologias ativas ainda não estavam sendo implementadas de forma eficaz nas
suas vivências educativas. Dessa forma, os participantes pesquisados não se sentiam
totalmente preparados para incorporar essas metodologias na sua prática docente.
Essa fragilidade na formação dos discentes podem ter reflexos diretos no cenário
escolar, principalmente no fazer pedagógico, na própria percepção do professor no
momento de pautar suas metodologias com objetivos significativos por meio de
ferramentas digitais ou analógicas no processo de ensino aprendizagem.
Entretanto, também foi possível observar que ao longo dos encontros do grupo
essas percepções foram sendo modificadas e os depoimentos e as avaliações dos
seus membros revelaram que as expectativas foram atendidas e trouxeram à tona
discussões e experimentações relevantes sobre tecnologias educacionais e
gamificação. Esse aspecto revelou que as atividades de extensão desenvolvidas na
Universidade de Pernambuco (UPE), Campus Petrolina, no tocante ao Curso de
Letras, atendem as suas demandas, além de estabelecer o fortalecimento da interrelação entre a formação inicial e continuada de professores.
Para Moran; Masetto; Behrens (2000, p. 13),
educar é colaborar para que professores e alunos – nas escolas e
organizações – transformem suas vidas em processos permanentes
de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade,
do seu caminho pessoal e profissional – do seu projeto de vida, no
desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e
comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais,
sociais e profissionais e tomar-se cidadãos realizados e produtivos.

Evidencia-se, assim, que a construção da identidade docente desses
estudantes foi fortalecida, uma vez que numa sociedade plena de tecnologias, é de
Rio de Janeiro, RJ, nº 231

out./dez. 2021
19

p. 7 a 21

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

suma importância que a formação inicial possa agregar experiências criativas,
inovadoras e significativas. Tal perspectiva pode contribuir para garantir um exercício
docente capaz de se reinventar frente às novas demandas e expectativas de um
mundo globalizado. O desenvolvimento dessas estratégias pode contribuir ainda para
melhorar as relações em salas de aula, além de fomentar a ideia de que a construção
do conhecimento perpassa pela interação com ambientes diversificados de
aprendizagem.
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SIGNIFICAÇÕES E RESIGNIFICAÇÕES DOS MEMES DE
NARUTO EM PERÍODO DE PANDEMIA NO INSTAGRAM
Marisete Augusta da Cruz 1
Naldson Gomes de Santana 2
Victória Feitoza Xavier 3

Resumo:
O presente trabalho propõe-se a analisar o gênero meme que ao criar conexões com
o animê/mangá “Naruto” produzir significações, ressignificações e aprendizagem
voltada a saúde em tempo de pandemias, no Instagram. Isso por possuir característica
dinâmica que permite sua rápida adaptação, transformação e direcionamentos
específicos, levando seus seguidores muito além da diversão, mas à informação, à
crítica, ao conhecimento e a modificação de comportamento com auxílio do Instagram.
Para isto, foi analisado o animê/mangá Naruto como mediador de significados
múltiplos através da pesquisa quantitativa e; utilizando o suporte teórico de autores
como Ausubel (1982), Lipovestsky (2008), Martin-Barbeiro (2006), Hall (2003) e Han
(2019); bem como algumas postagens de memes do perfil “naruto.uzumakibrasil” do
período compreendido entre setembro a novembro de 2020. Os resultados apontam
o perceptível aprendizado mediado pelo animê/mangá “Naruto”, suas conexões
significativas sobre a seriedade do vírus SARS-CoV-2, seus sintomas, importância do
distanciamento, não aglomeração, higienização pessoal, uso de máscara, protegerse e proteger o outro; fortalecendo a educação sanitária no público jovem.
Palavras-chave:
Animê/mangá.
Aprendizagem. Pandemia.

“Naruto”.

Significação/Ressignificação.

1. Introdução
A necessidade humana de comunicação e socialização respalda-se nas
evoluções, a exemplo: da escrita, do jornal, do rádio, do telefone, da televisão, do
celular, do computador e da internet, entre outras. Estas últimas foram responsáveis
por fortes mudanças que levou a Terceira Revolução Industrial (Revolução Digital)
que fez da informática o meio de massa possuidora de infinitas possibilidades de
criação, comunicação, interação e simulações (SANTAELLA, 2003) como os memes
difundidos na rede social Instagram.
A quantidade gigantesca de memes voltados a situação pandêmica atual
direcionou a pesquisa a focar a análise em um produto de desterritorialização cultural
o originário da Revolução Digital: o animê/mangá “Naruto”. Assim, a análise realizada
neste trabalho busca algumas significações e ressignificações comunicativa desses
memes, postados no Instagram e que possibilitem aprendizagem direcionada à saúde.
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É fato que o memes fazem parte do nosso cotidiano e, ultrapassou a barreira
da brincadeira, do humor; incorporou-se a outros gêneros e, são constantemente
disseminados, chegando aos espaços acadêmicos. Sua relevância científica está no
fato de ser um artigo hipercultural e comunicativo; além de possuir a capacidade de
conceber significações e ressignificações ao se fundir ao gênero meme.
A pesquisa configura-se como qualitativa de cunho descritivo por tentar analisar
“[...] Um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo
de crenças, valores, significados e outros construtos profundos das relações que não
podem ser reduzidos a operacionalizações de variáveis” (MINAYO, 2007, P.22).
O Instagram foi o instrumento de coleta de dados, bem como suas ferramentas
de salvar postagens pertinentes e, buscas posteriores. Almejando a análise qualitativa
foram seguidos 07 IGs4 abertos do Instagram, entre setembro a novembro do presente
ano, organizado no tabela 1:
Nome do perfil
Otaku_anime_favorite
tatakaianimes
tudosobrenaturo
Kunoichi_sincera
anime_br4sil
uzumaki.brasil
naruto.uzumakibrasil

Quantidade de seguidores
61,5 mil
16,9 mil
23,8 mil
22,3 mil
5,925 mil
247 mil
45 mil

Tabela 1: IGs seguidos pela pesquisadora
Fonte: Instagram, 2020.

A pandemia foi quem direcionou a escolha dos memes, bem como suas
instruções e direcionamentos a conscientização da situação atual e/ou a mudança de
comportamentos exigido pela conjuntura (Compreender os sintomas, a origem do
vírus, uso de máscara, a não aglomeração e o distanciamento social). Os memes
escolhidos foram retirados do perfil “naruto.uzumakibrasil” ao qual está à disposição
da pesquisadora, compartilhando dados específicos, de acesso exclusivo do
administrador da página.
A análise qualitativa fundamentou-se inicialmente nas respostas do
proprietário do IG (naruto.uzumakibrasil), seus dados fornecidos como: quantidade de
acesso, comentários e alcance do meme; e também da observação, análise e
entendimento desse processo comunicativo entre um produto desterritorializado e o
gênero memes para um fim: Informar, ironizar, divertir e conquistar seguidores.

2. Memes do Animê/Mangá Naruto como Processo Comunicativo na
Pandemia pelo Instagram
Vivemos em um processo de globalização intenso, ato que possibilitou e
possibilita o contato entre culturas divergentes e convergentes, provenientes de toda
4

Perfis de usuários do Instagram.
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parte do mundo. Tal aproximação é possível graças a cultura-mundo proveniente da
cultura globalizada, do mundo hipermoderno que une e desterritorializa bens,
informações, peculiaridades locais (LIPOVETSKY, 2008).
O Gênero animê/mangá é um exemplo da desterritorialização hipercultural que
permitiu um artefato cultural japonês ser incorporado a nossa cultura e, aqui
reconfigura-se, incorpora-se no nosso ver o mundo e agir. Os memes é um desses
resultados. Junta-se a isso, a atual pandemia que assustou e modificou nossa rotina.
Tal fusão: mangá/animê “Naruto” com o afastamento social em forma de meme
propiciou um gênero de significações múltiplas, provando que “Globalização e
variedade não se excluem” (HAN, 2019, p. 35). Ler um meme é diferente de ler um
texto escrito, uma imagem, ou um texto com imagem. Para entender esse gênero, são
necessárias habilidades específicas e mais amplas que as exigidas
convencionalmente.
No nosso caso, o tema é o gênero animê/mangá “Naruto”, o foco é a pandemia
e, o gênero trabalhado o meme. Para compreendê-lo em sua totalidade é necessário
conhecer minimamente o animê/mangá, ter conhecimento do que é e a intenção do
meme, da pandemia e, da covid-19. Desta união acontece a apropriação voltada a
saúde e a necessidade de mudar comportamentos.
O Instagram é um dos meios responsáveis por essa união e disseminação, a
rede social mais acessada e que mais cresceu no Brasil em 2020 (CRUZ, 2020); por
sua vez, tem agregado comunidades Otaku5, por ser um espaço de interação
imediata, fruto da globalização, parte do novo regime de cultura (hipermodernidade)
propiciou que as informações mundiais fossem conhecidas e inter-relacionadas com
“Naruto” incluído no meme, como conexão e, assim possibilitar uma apropriação. Além
disso:
A cultura perde cada vez mais a estrutura que se aparece com a de
um texto ou livro convencional. [...] Desfazem-se os limites ou as
vedações nos quais a aparência de uma autenticidade cultural ou
originalidade são acentuadas[...] Fica des-limitada, sem-fronteiras,
des-costurada em uma hipercultura. Não são os limites, mas os links
e as conexões que organizam o hiperespaço da cultura. (HAN, 2019,
p.22)

A angústia de não saber o que iria acontecer e o não poder sair de casa,
permitiram que publicações voltadas a esse tema ganhasse atenção. Unir o gênero
meme, já em utilização na rede social, a situação atual, juntamente com o gênero
consumido e admirado (animê/mangá “Naruto”) potencializou a discursão; além de
direcionar a uma aprendizagem de saúde por consequência. Para isso, tanto a covid19, o meme e “Naruto” são utilizados como subsunçores para a aprendizagem e
entendimento da mensagem; além de ambos serem produtos resultantes da
globalização, da desterritorialização e da hiperculturalidade que permitem a
movimentação livre pelos caminhos coloridos do hipertexto. (HAN, 2019; MARTINBARBEIRO, 2006).
5
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3. Significados e Ressignificações dos Memes Naruto no Instagram
em Plena Pandemia
O ciberespaço possibilitou a disseminação das narrativas em vieses diversos
de formas e gêneros; abriu janelas hipertextuais. Redes sociais, como o Instagram,
possibilitaram espaços de significações e ressignificações subjetivas que vão desde
o buscar afirmações, informações, seguir o caminho de humor, de consolo, a
construção e reconstrução cultural propiciadas pelas interfaces digitais. (HAN, 2019).
O meme é constantemente adaptado a nossa realidade e finalidade; ensina,
desenvolve capacidade interpretativa e perceptivas, pois: nem toda forma de consumo
é interiorização dos valores da outra cultura consumida (MARTIN-BARBEIRO, 2006).
Os memes são expressões culturais de grande representação (OLIVEIRA, 2020).
Ouso a dizer que extrapolam a escrita e a imagem ao fundir gêneros e signos
diferentes:

Postagem 1 – Como realmente surgiu o coronavírus
Fonte: naruto.uzumakibrasil (2020)
Além de fazer uma brincadeira a respeito da origem do Vírus SARS-CoV-2, o
meme acima faz uma clara alusão as habilidades médicas de Orochimaru (um dos
vilões do animê/mangá “Naruto”) que mesmo frio, sem escrúpulos, era um cientista
brilhante; comparando a sua genialidade, criar um vírus mortal e sutil como este,
estaria de acordo com sua personalidade e caráter. Além de levar para o humor, o
meme aliou os atributos do personagem, a sua profissão, ao fato de ter sido expulso
de Koroha (principal vila no animê/mangá), a maldade e o desejo de dominar novos
justsus6.
Verdade ou não, é fato que os primeiros casos do vírus foram anunciados em
Wuhan na China, em dezembro de 2019, disseminado no país e em seguida ao mundo
(BRASIL, 2020). O que gerou discursão da responsabilização da contaminação
mundial pela China, foi abordada de maneira leve e cômica. Tal meme obteve 1718
curtidas e 58 comentários do tipo: “Isso explicaria muita coisa” (ressignificação feita
entre a genialidade de Orochimaru e a origem/disseminação do coronavívus) ou:
“Acho que você quis dizer konohavirus” (Clara relação do vírus com a Vila de Konoha).

6

Técnica ninja que utiliza energia do chakra e selos de mão.
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O meme a seguir, com 5559 curtidas, faz seguidores concordarem,
relacionarem os sintomas da covid-19 (tosse, febre, coriza, dor de garganta,
dificuldade de respirar, cansaço) a aparência do personagem. Hayate ao ser juiz do
terceiro exame Shuni7 aparentava uma saúde frágil, cor pálida, olheiras e tosse,
sintomas estes parecidos e vinculados aos infectados pelo vírus.

Postagem 2 – Já sabemos onde o coronavírus saiu...
Fonte: naruto.uzumakibrasil (2020)
A fisionomia de Hayate é de alguém de saúde frágil, debilitado, olhar caído,
cansado, doente. Ao conectar os sintomas reais com a aparência do examinador, os
jovens internalizam os principais sintomas da doença, como também o faz de maneira
significativa. A aprendizagem significativa é ancorar conceitos relevantes
(subsunçores), existentes cognitivamente no aprendiz, permitindo-o reconfigurar
ideias pré-existentes e relacionar as novas ideias, a questão sanitária (AUSUBEL,
1982).
Os jovens que consomem o animê/mangá relacionam facilmente aos sintomas
da Covid-19, internalizam e interpretam tais características de forma rápida,
prazerosa, consolidando o conhecimento, isto é, produz sentido. Comentários do tipo
“ele não usava máscara por isso morreu”, “ele não fez como Kakuzu que era véio, saiu
com máscara para tirar dinheiro e morreu 5 vezes. Mantenha seu véio em casa
galerinha”, “Vou aderir kkkkk”, “Sensacional”, “Genial kkkk”, “meu medo só aumentou
agora...” confirmam tal processo; além dos números de comentários, acessos e
compartilhamentos. Indo a fase de prevenção e cuidados, achamos um passo a
passo:

7

Torneio de luta ninja do animê/mangá “Naruto”.
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Postagem 3 – Regrinhas básica da Covid-19
Fonte: naruto_uzumakibrasil (2020)

Os animes voltados aos jovens costumam ter muitas lutas, mortes, lições de
moral, poderes inimagináveis, histórias de amizades, persistências e princípios. Os
memes acima utilizam essas características para chamar atenção à necessidade de
seguir regras básicas de higiene, cuidados, proteger a si e ao outro e, assim não
falecer.
Em todas, os personagens da direita para esquerda: Itachi, Tobirama, Madara,
Deidara, Minato, Kakashi e a reencarnação de 05 shinobis8 são utilizados para
orientar seus seguidores a continuarem vivos e, representa a importância do
distanciamento, do não aglomerar-se, do higienizar bem as mãos, do uso de máscara
e, do fato da não capacidade de ressuscitar, respectivamente. Dessa maneira:
[...] O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também
produção de sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse
dos objetos, pois passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes
dão forma social e nos quais se inscrevem demandas e dispositivos
de ação provenientes de diversas competências culturais. (MARTINBARBEIRO, 2006, p. 290).

O consumo dos memes apresentados é visível na quantidade de curtidas,
compartilhamentos e alcance da postagem 03, em apenas um perfil
(naruto_uzumakibrasil (2020)) em menos de dois meses alcançou:

Curtidas
Compartilhamento
Salvamento do conteúdo como relevante
Alcance
Novas visitas ao perfil

Quantidade
1.086
315
249
5.433
83

Tabela 2: Números referentes a postagem 03
Fonte: naruto_uzumakibrasil, 2020

8
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No mínimo, o meme serviu de subsunçor para 1086 pessoas, permitindo
conexões que propiciam relações, entendimento da importância dos cuidados para a
não propagação do vírus, manter o isolamento social; isso em apenas um perfil.
Assim, a apropriação do conteúdo mimético transformou-se, produziu sentidos pela
capacidade de disseminação dinâmica, adaptável, duplicável com fluidez e rapidez.
O consumo, o entendimento, as interpretações e as inferências realizadas
serão eficazes, se houver um conhecimento prévio dos três códigos fundidos (meme,
Naruto, pandemia) e, por isso, servem de subsunçores para aprendizagem sanitária
importante para o contexto atual e, por fazerem parte do consumo, produz sentido.
No entanto, para quem não tem o animê/mangá em seu conhecimento de
mundo, a decodificação é dificultada. Visto que a codificação inicial ocorreu na China,
[...] já a decodificação ocorre em algum outro lugar, em outra hora, envolvendo outras
pessoas. [...]” (HALL, 2003, P. 361), ou seja, a compreensão do código configurado
na China é compreendida em outro contexto, por pessoas diversas que transformou
em um novo código (no Brasil), com novas significações, sem perder a essência inicial.
Dessa forma, o meme possibilita aos seguidores apropriar-se tanto de outra cultura,
quanto dos novos sentidos negociados pela pandemia, isso intermediado pelo
animê/mangá “Naruto”. Para Han (2019) ao apropriar-se do outro, o sujeito e a coisa
apropriada se transformam.
Sendo assim, o meme que em si já é uma sobreposição de significados, é uma
transformação dessa apropriação cultural, transformado constantemente. Os
personagens já possuem um significado no anime/mangá e cada um exerce uma
função específica; mas ao ser transportado para o meme, sua imagem transforma-se,
adquire novas significações que aliada à sua significação original e/ou a escrita
constroem um novo sentido; tornar-se um espaço globular perpassado por trajetória
de sentido que tomará corpo no contexto da pandemia (MARTIN-BARBEIRO, 2006).
Assim:
Uma vez concluído, o discurso deve então ser traduzido —
transformado de novo — em práticas sociais, para que o circuito ao
mesmo tempo se complete e produza efeitos. Se nenhum "sentido" é
apreendido, não pode haver "consumo". Se o sentido não é articulado
em prática, ele não tem efeito. [...]. (HALL, 2003, P. 388).

Para o aprendizado (produção de sentido) significativo aconteça é preciso que
o jovem (seguidor) se disponha a relacionar o material construído e organizado
(meme) ao conteúdo (a pandemia e suas consequências). O consumo dos memes
acontece pela fusão de “objetos” já existentes e com sentido, aliando-os
simultaneamente para a complementação de um novo significado que devolve à
leitura a legitimidade do prazer (MARTIN-BARBEIRO, 2006) por ser do mundo cultural
consumido.
Mesmo o animê/mangá sendo estrangeiro, faz parte de um hipermercado de
cultura/cultura-mundo que desenvolve pluralidade, subjetivação e uma
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hiperindividualização, à medida que as sociedades se aproximam (LIPOVETSKY,
2008). Mesmo proveniente das trocas culturais e conexão com o grande mundo
globalizado, não conseguirá eliminar a história, a língua e a cultura nacional para
Martin-Barbeiro (2006). Naruto foi incorporado a nossa cultura, no entanto, para isso
recebeu valores simbólicos nacionais que o tornam mais próximo, decodificável,
passível de entrelaçamentos com o meme e a situação pandêmica vigente.
A informação na globalização é poder, move os espaços físicos e digitais,
gerada e consumida pelo receptor, que: “[...] não é um simples decodificador daquilo
que o emissor depositou na mensagem, mas também produtor.” (MARTIN-BARBERO,
2006, p. 302). Ao salvar, compartilhar, repostar um meme o seguidor está sendo
consumidor/receptor e produtor da mensagem; certificando, validando a informação,
pela lógica pessoal, consumista e interesses a serem negociados. Poderá mudar a
legenda, fazer provocações, lançar novos desafios e apropriações (ressignificações).
O processo de codificar e decodificar que aplicado ao meme permite as
ressignificações, as transformações que encaminham seu leitor/consumidor a
interpretar à sua maneira, considera o seu conjunto cultural (permeado de
hipercultura). Assim fazer suas inferências, criar seu entendimento, compartilhar,
comentar e ao interagir, expor algo novo sobre o conteúdo denota que os significados
foram transformados pelo processo comunicativo (MARTIN-BARBEIRO, 2006)
representado pelos memes em questão.
Então, pode-se dizer que o animê/mangá “Naruto” representa uma identidade
cultural particular e coletiva do público apreciador. Por isso, tonar-se mediação de
significados capaz de unir o gênero meme a situação pandêmica e ao mesmo tempo
informar, divertir, ironizar, criticar, orientar e direcionar comportamentos. O meme,
como gênero, não tem valor fixo, mas exige a construção de um sistema adequado
ao nosso país, configurado culturalmente; por isso, “Naruto” conseguiu fundir-se ao
meme e orientar comportamentos e reflexões sanitárias.
A leitura feita do mesmo meme, baseado no mesmo gênero pode modificar,
gerando significações múltiplas. Isso porque “nunca poderá existir uma leitura fixa”
(HALL, 2003, p. 370), o texto (memes de “Naruto”) apresenta apenas um indicativo de
direção a ser decodificado, porém será o leitor o responsável em formatar significados
singulares a sua leitura e, assim tornar palpável o sentido do processo de
comunicação apresentado; além de se apropriar dos efeitos e necessidades da
pandemia.
Isso se deve ao fato das influências absorvidas da família, do lugar de criação,
do espaço de trabalho, das instituições pertencentes, e de outras práticas sociais de
cada emissor/receptor, que moldam os seus discursos e são transferidos as suas
produções e decodificações. Se os memes voltados a “Naruto” estão sendo
consumidos, compartilhados e comentados, significa que há consumo e, implica em
dizer que estas narrativas são possuidoras de sentidos por serem consumidos pelos
seus apreciadores (HALL, 2003).
Posto isto, é importante perceber que os mesmos consumidores, produzem
memes, repostam, curtem e ao fazer isso, tornam-se remetentes, destinatários,
Rio de Janeiro, RJ, nº 231

out./dez. 2021
29

p. 22 a 32

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

consumidores e produtores da comunicação mimética. Isso, graças a capacidade que
o animê/mangá permite: representar fatos concretos, particulares, mesmo sendo
ficção. Mesmo não sendo real, o animê/mangá “Naruto” não está fora do discurso do
mundo real; consequentemente não está fora da significação deste mundo; assim
sendo, é prática discursiva como qualquer outra linguagem (HALL, 2003) e como tal
é detentora de múltiplas significações e sentidos.
Os personagens, mesmo sendo criações imaginárias são representações
humanas e como representação de fatos concretos e, até particulares, propiciam
significados reais a ficção. Somado a isso, existem a relação com o fato real: a
pandemia que fortalece os sentidos e legitima as ressignificações da arte mimética
realizada. Assim, ao olhar para o meme 2 (postagem 2), o leitor é levado a criar
significados com base em sua história e influências adquiridas que irão validar as
relações feitas, o conhecimento que tem sobre o animê ou mangá, sobre os sintomas
recorrentes da covid-19 e, reconhecer tais características em outra situação
comunicativa.
Ao levar a informação obtida no meme para fora do Instagram, em forma de
conversa, transformados em textos diversos (quando resposta o meme, mas modifica
o texto, o tema; utiliza o texto/imagem como reposta em WhatsApp, adapta os memes
no TikTok9) e/ou em conhecimento, este tornar-se consumidor e produtor
simultaneamente, aumenta a quantidade de informação disponível que poderá gerar
novas interpretações, como também dialoga com outros discursos sociais. Ainda há a
possibilidade de transmutação de mídia. As informações absorvidas e consumidas
nas postagens podem ser transformadas em texto escrito, em desenho, repostada em
outra plataforma midiática e assim, multiplicar em forma e sentidos os discursos
presentes.
É possível perceber que por mais que seja a mesma imagem, contendo o
mesmo tema, as mesmas frases; os sentidos podem ser diversos. Isso significa que
o seguir determinado grupo, gosto ou IG, não torna os seguidores homogêneos, mas
mantêm-no diferente, com reações ao processo comunicativo de maneira específica
e, consequentemente, a disseminação de informações será diversas e condizentes
com suas decodificações. Deste modo, culturas distintas (japonesa e brasileira) se
cruzam, alimentam-se uma da outra gerando frutos dinâmicos e diversos, intimamente
conectados com os traços nacionais (LIPOVETSKY, 2008). Esse processo que torna
as
significações
e
ressignificações
possíveis
na
complexa
tríade
emissor/mensagem/receptor e suas possibilidades de codificação e decodificação.

Considerações Finais
Assim, o anime/mangá “Naruto” apresentou-se como mediador de significados
capaz de se conectar ao gênero meme criando outros sentidos relacionados a
pandemia. Também mostrou-se ser uma análise séria já que é fruto da
9

Aplicativo que cria e compartilha vídeos curtos.
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hiperculturalidade que precisa ser compreendido no âmbito do consumo, da
apropriação heterogênea e da adaptabilidade a depender de sua finalidade e de sua
realidade, à medida que propicia interpretações, significações/ressignificações e
apropriações múltiplas como a aproximação do gênero (meme) com a realidade
sanitária brasileira atual e os valores simbólicos nacionais (hiperindividualizações).
Por isso, o animê/mangá “Naruto” conecta aprendizagem significativas do vírus
SARS-CoV-2, sua seriedade; entendimento de seus sintomas; necessidade de
distanciamento, não aglomeração, higienização pessoal e uso de máscara;
importância do proteger-se e, a consequente proteção do outro; ao reforçar a
educação sanitária ao público jovem, apreciadores e consumidores de tal gênero. Por
servir de conexão (subsunçor) e reconfigurando ideias pré-existentes, relacionandoas as questões sanitárias; por ser um produto desterritorializado, proveniente do
espaço hipercultural dos seus apreciadores jovens que absorve e ressignifica
naturalmente e significativamente.
A pesquisa possibilitou, portanto, a compreensão dos memes de “Naruto”
como detentor de significados e ressignificados capazes de direcionar seus
leitores/emissores/receptores a entenderem, produzirem, reproduzirem e
apropriarem-se de mensagem específica proveniente desta fusão(memeanimê/maga-pandemia), fundamentada em suas experiências de vida e, apropriaremse significativamente da aprendizagem.
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A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) COM EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO
Maria Luíza de Souza1
Prof. Dr. Ronaldo Nunes Linhares2

Resumo
O artigo busca apresentar um panorama a respeito de como acontece o Atendimento
Educacional Especializado (AEE) junto aos educandos com deficiência intelectual. O
objetivo principal é: Refletir sobre o ensino remoto e o uso de ferramentas digitais no
AEE. Como objetivo específico, pretende-se: Apresentar um panorama sobre como
tem acontecido esse ensino no contexto do AEE realizado por docentes no Centro de
educação Especial da Bahia – CEEBA; e Relatar vivências no contexto do AEE.
Considerando-se, para tanto, a situação da Pandemia da COVID-19, em que pela
necessidade do distanciamento físico, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia
suspende as aulas presenciais e implementa o ensino remoto. O contexto a ser
trabalhado, refere-se à ação pedagógica dos docentes do Núcleo de AEE que atuam
no Centro de Educação Especial da Bahia (CEEBA), com mais de cinco anos de
experiência na área de deficiência intelectual. Atendimento esse, em que o apoio
pedagógico aos educandos nesse cenário de isolamento social e ensino remoto, tem
utilizado de ferramentas digitais, a saber, You tube, Pinterest, WhatsApp. Leva-se em
consideração que vários são os fatores que implicam nesse atendimento, como o
educando possuir aparelho celular, ter acesso à internet, e apoio da família. Por fim,
compreendida a questão da necessidade da inclusão educacional, o CEEBA, através
do AEE remoto, possibilitou aos educandos esse direito, construindo conhecimentos,
utilizando técnicas e aplicando os recursos, ora disponíveis, para seu cotidiano de
aprendizagem.
Palavras-chave: Atendimento
Deficiência Intelectual.

Educacional

Especializado.

Ensino

Remoto.

1. INTRODUÇÃO
O surgimento da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV2, repercutiu
negativamente em toda a humanidade, não apenas no aspecto da saúde, mas, o
panorama assustador e conturbado da pandemia impôs distanciamento e isolamento
social, impactando diretamente no aprendizado dos estudantes. Para a Organização
das Nações Unidas (ONU), 1,5 bilhões de crianças e adolescentes ficaram sem aulas
(PRESSE, 2020).
1
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Descortinou-se, que as escolas não estavam preparadas, com suporte
tecnológico, para se adaptarem a nova realidade, autorizada pelo Ministério da
Educação - MEC, de inserção do Ensino Remoto, em que os processos escolares
passaram a acontecer mediados pela tecnologia, com distanciamento físico entre
professor e estudantes (MORAIS ET AL., 2020).
As questões sociais e econômicas, congregada à falta de planejamento
excluíram parcela dos estudantes do processo ensino-aprendizagem, o que
expandiram os desafios do contexto educativo. Não planejada, mas, a pandemia
trouxe de maneira aligeirada as ferramentas digitais - um recurso de aprendizagem
orientador e cooperador na construção do conhecimento do estudante - para o espaço
educacional, e, esse movimento acarretou impactos no cenário do AEE, em que a
finalidade da escola inclusiva, em que todos – com ou sem deficiências - aprendam
na troca de saberes entre seus pares (SANCHES E TEODORO, 2006), não acontece
a contento.
Linhares & Linhares (2018), em uma perspectiva da Teoria do Conhecimento
Freiriana, esclarecem que as tecnologias criadas pela sociedade para facilitar a
mediação com o mundo, cooperam com a comunicação como diálogo na educação,
considerando, as possibilidades interativas das mídias digitais. As ferramentas
tecnológicas são potentes para a inovação no modo como acontece o ensino,
entretanto, desigualdades se aprofundaram entre os estudantes das escolas públicas
e os das escolas privadas, e entre os estudantes da Educação Especial e os que não
são da Educação Especial.
Esclarecendo, ferramenta digital refere-se aos recursos digitais que permitem
o uso das tecnologias para viabilizar tanto a comunicação, quanto o acesso à
informação por meio de dispositivos eletrônicos, como os computadores, tablets e
aparelho celular,
O AEE refere-se ao “conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e
pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou
suplementar à formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2011, p. 1). Cujo
objetivo é propiciar possibilidade para o aluno pensar, construir autonomia,
desenvolver a autoestima, ser capaz de produzir significado, conhecimento,
desenvolver sua criatividade, ser capaz de conhecer o mundo e a si mesmo,
construindo conhecimento para si mesmo, este atendimento não depende de uma
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avaliação externa, baseada nas exigências acadêmicas, ela é cotidiana, observando
todos os aspectos do sujeito.
Acredita-se que o ensino remoto, que se referem ao ensino à distância, adotado
pelas escolas, como solução ao isolamento social que inviabilizou as aulas
presenciais, tem sido mais desafiador para as

crianças e adolescentes

com deficiência, bem como para seus docentes, em especial diante da falta de
acessibilidade dos materiais utilizados e das aulas, o que se configura em grave
problema.
A Deficiência Intelectual é uma condição caracterizada por importantes
limitações, no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, expresso
nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas, manifestadas antes dos
dezoito anos de idade (AAMR, 2006).
O objetivo principal do trabalho é: Refletir sobre o ensino remoto e o uso de
ferramentas digitais no AEE. Como objetivo específico, pretende-se: Apresentar um
panorama sobre como tem acontecido esse ensino no contexto do AEE realizado por
docentes no Centro de educação Especial da Bahia – CEEBA; e Relatar vivências no
contexto do AEE.
A pertinência desse estudo se justifica, a priori pela proximidade da autora com
a temática da Educação Especial, a qual atua profissionalmente no AEE de
educandos com deficiência intelectual, conhece seus desafios e possibilidades, e
percebe a descontento a desigualdade potencializada nesse período. Outra
justificativa reside na relevância para a comunidade acadêmica e para os docentes da
Educação Básica em conhecer para melhor atuar pedagogicamente e/ou ampliar
estudos sobre como tem acontecido o ensino remoto para a Educação Especial.
Vale destacar que o processo de reflexão não renunciou ao arcabouço teórico
e jurídico da lei 13.146 de 2015, que baliza a Educação Especial no Contexto da
Educação Inclusiva. Diante esse contexto, a problemática que se delineia, reside em
compreender de que maneira os professores de AEE do CEEBA têm atuado com
estudantes com deficiência intelectual, diante desse contexto de Ensino Remoto? É
sobre o que o artigo se debruçará.
O artigo é de abordagem qualitativa, que, para Denzin e Lincoln (2006) envolve
uma abordagem interpretativa do mundo, na qual seus pesquisadores buscam
compreender os fenômenos nos cenários naturais. A metodologia é a reflexiva, em
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que a pesquisadora analisa, questiona e, se reposiciona sobre os temas e situações
que frequentemente se encontram fora do lugar na prática diária da vida social, no
caso sobre a realidade (GUILHEMIN; GILLAN, 2004) dos estudantes com deficiência
intelectual, no contexto do AEE remoto no CEEBA, e de relato de experiência
expressando o acontecimento vivido no AEE no CEEBA, com educandos com
Deficiência Intelectual, utilizando-se da técnica da narrativa escrita.

2. O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO REMOTO

(AEE)

E

A

A Secretarial da Educação do Estado da Bahia através da portaria nº 637/20213,
dispõe quanto ao retorno das aulas de modo remota, colocando a tecnologia no
protagonismo, como instrumento pedagógico. Entretanto, a escolha pelo ensino
remoto aprofundou as desigualdades sociais, onde os hipossuficientes4 e o públicoalvo da Educação Especial viram-se isolados e excluídos do processo educativo. A
portaria garante a continuidade da aprendizagem dos estudantes matriculados em
todas as etapas, modalidades e ofertas da Educação Básica.
Cumprindo a integralização da carga horária mínima do ano letivo de 2020 por
meio do continuum das duas séries escolares no ano civil de 2021, observadas as
diretrizes nacionais do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e do Conselho Estadual de Educação (CEE), respeitando
a realidade de cada unidade escolar, considerando as especificidades dos respectivos
territórios de identidade. Em caso de alguns estudantes não estejam sendo
contemplados pelo referido protocolo, a escola deverá garantir que haja equidade no
processo de aprendizagem.
Bem, sem desconsiderar a deliberação supracitada, se faz necessária uma
visita à Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015),
em especial no que concerne às redes de ensino possibilitar às escolas no AEE, se

3

PORTARIA Nº 637/2021: Dispõe sobre a reorganização das atividades letivas nas escolas da Rede
Pública Estadual de Ensino da Bahia, em convergência com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (LDB 9394/96) - DIÁRIO OFICIAL - República Federativa do Brasil - Estado da Bahia Salvador, quarta-feira, 3 de março de 2021 - ANO CV - No 23.104, p.21.
4 Dependentes socioeconomicamente.
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adaptarem às especificidades e particularidades dos educandos, cumprindo o que
preconiza a lei nº 13146/2015 sobre o direito da pessoa com deficiência no Art. 27:

[...] que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).

A escola inclusiva prevê aprendizado através do acesso ao conteúdo curricular
para todos, independente de possuir deficiência ou não, no ensino presencial ou
remoto, o direito em participar das atividades propostas pela escola é de todos. Trazse para essa discussão, o documento que normatiza e orienta a construção dos novos
currículos, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê uma educação
multicultural, onde o respeito à diversidade permeie a convivência no ambiente
escolar.
Considerando o isolamento social, o ensino remoto tornou-se uma realidade
em que videoaulas e atividades com vídeos se tornaram frequentes nas aulas online,
resta-nos o questionamento se existe resposta positiva quanto à aprendizagem da
criança com deficiência.

2.1.

A AÇÃO PEDAGÓGICA DOS DOCENTES QUE ATUAM NO CENTRO DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL DA BAHIA (CEEBA) COM EDUCANDOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A ação pedagógica pressupõe formação inicial nas licenciaturas e/ou cursos de

Pedagogia. A formação docente continuada é condição fundamental para que o fazer
profissional do educador esteja em consonância com as mudanças que acontecem
na sociedade. Para tanto, devem os professores desenvolver “[...] uma metodologia
de ensino utilizando os recursos tecnológicos como instrumentos facilitadores no
processo de ensino e aprendizagem” (KLEIN, 2013, p.11).
Klein (2013, p. 11) destaca que ao educador cabe mediar a aprendizagem, com
a responsabilidade de despertador nos educandos o interesse, o desenvolvimento de
autonomia, a criação de condições necessárias e o rigor intelectual para a promoção
do sucesso do momento do trabalho pedagógico em uma educação permanente.
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Existem problemas concernentes à inclusão de tecnologias no processo de
ensino e aprendizagem, que perpassa até o saber realizar o acesso. A tecnologia atua
como metodologia para o ensino desde as séries iniciais nas escolas até as finais,
quer seja na educação especial ou não, o atual momento em que o ensino remoto é
uma realidade requer a mediação das tecnologias. Que são mecanismos de inovação,
podendo se tornar um desafio em função do desconhecimento prático-metodológico
dos docentes para seu bom uso através do domínio dessas ferramentas (SANTOS et
al., 2018).
No que tange a ação docente, considerando a atuação em escola pública, no
cenário de pandemia com isolamento social, e com Atendimento Educacional
Especializado, é preciso compreender a educação em uma dimensão que extrapola o
trabalho pedagógico com os conteúdos propedêuticos. Em vários momentos de
atendimento, a docente se licencia da sua função pedagógica e cede espaço para ser
feita a escuta do indivíduo que diante das questões promovidas pela COVID-19 traz
angústias, medos e, perda de familiares.
Ilustrando o supracitado, em um dos atendimentos realizado com um estudante
com deficiência intelectual e hiperatividade, que tem mostrado crescente avanço em
sua aprendizagem, houve dificuldade em iniciar as atividades, o educando, perdeu o
pai em virtude da covid-19, e a mãe, nesse dia, não estava com ele. O atendimento
não foi pedagógico, foi terapêutico, com conversas e bastante choro. Como a docente
possui formação em terapia transpessoal, teve como auxiliá-lo, encerrando a tentativa
pedagógica e realizou-se a escuta, com duração de mais de três horas.
Atuar com o AEE requer disponibilidade e direcionamento sensível, pois os
educandos apresentam maior dificuldade em expressar seus sentimentos e serem
compreendidos, o que termina por interferir no aprendizado. Existe uma preocupação
em procurar fazer do atendimento uma ação com ludicidade, sem perder a seriedade,
o momento pede maior flexibilidade quanto a prazos, cumprimento de programas de
currículo, por tratar-se de um momento delicado emocionalmente em que urge o apoio
mútuo.
Dessa forma, é preciso que exista a preparação (formação continuada e pela
prática) para que essa disponibilidade se torne uma realidade. No ano de 2008, o
MEC, lançou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva em
parceira com a Secretaria de Educação Especial, significando um grande marco ao
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ensino especial, trazendo o AEE e a Sala de Recurso Multifuncional (SRM), não
significando que estes atendimentos substituiriam aos ensinos regulares. O propósito
é suprir aos carecimentos educacionais.
Nesta compreensão, o educando com deficiência intelectual, matriculado na
escola das redes de ensino será atendido nos Centros de Educação Especial ou nas
SRM, conforme suas necessidades. Este atendimento, com o currículo adaptado, é
de valiosa contribuição para o aprendizado, pois possibilita o incentivo de destrezas e
aptidões do educando, a sua condição específica no realizar as tarefas.
As atividades do AEE no CEEBA, após da autorização da SEC-BA para o
retorno das atividades educacionais de forma remota, para que fossem iniciados os
atendimentos, primeiramente fez-se uma busca ativa, através de diálogos com as
famílias buscando informação se elas possuíam aparelho de celular e Internet
disponível para os atendimentos. No caso de não possuírem as ferramentas, teriam
que se encaminharem ao CEEBA e receber impressas as atividades e depois retornar
para devolvê-las.
Em posse dessas informações, é que posteriormente cada docente que realiza
o AEE responsabilizou-se por organizar o horário de cada educando, no matutino e
vespertino, conforme as necessidades de cada um, em atendimento de 60minutos
para cada educando, no celular através do WhatsApp. Destaca-se que, como todos
os educandos já realizavam atendimento no ano anterior, não houve a necessidade
em realizar uma avaliação prévia.
Inicialmente, acordou-se com as famílias e educandos através de um tratado
de convivência: permanecer vestido; reservar um espaço para o atendimento que
pudessem ficar sentado; organizar uma caixa ou classificador com lápis, caderno,
caneta, cola, lápis de cor, tesoura, revistas; orientou-se para usar o que tinha em casa.
No início, a família ficava por perto, para presenciar o atendimento, em uma atitude
de vigilância, entretanto com o decorrer dos atendimentos os estudantes já ficam
sozinhos demonstrando a confiança da família no trabalho e autonomia dos
educandos.
Quanto

ao

material

pedagógico

construído

pelos

professores,

são

disponibilizados tanto em formato Word como PDF que é enviado para o estudante,
que recebe, abre o arquivo e o inicia. No caso de atividade mais longa, desliga-se o
WhatsApp e espera o educando responder. Destaque para o apoio da família que
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aguarda o atendimento terminar, pois só há um celular, para depois ir trabalhar.
Quando o educando está sem dados para acesso à internet, é enviada a atividade no
aplicativo e aguarda-se retorno para qualquer momento, essa disponibilidade dos
docentes se dá pela dificuldade do momento.

2.2.

A utilização pedagógica de ferramentas digitais no ensino remoto no
Atendimento Educacional Especializado- AEE

De acordo com Souza e Souza (2010) a utilização dos recursos tecnológicos,
além de facilitar o desenvolvimento do conhecimento, também promove criatividade e
corrobora com a autoestima de quem se utiliza desses recursos. Além de permitir a
aquisição de novos valores e a ressignificação de comportamentos, o que contribui de
forma concisa para a transformação de tarefas rotineiras e árduas em um aspecto
dinâmico e positivo.
Nesse sentido, traz-se como contribuição o relato das atividades pedagógicas
do AEE, realizadas através do aplicativo WhatsApp, disponibilizado no celular do
educando e/ou familiares, em que no espaço das salas de aula percebia-se certa
dificuldade em obter boa participação dos educandos. Neste novo cenário, percebese um interesse e participação maior, com a ludicidade tem-se percebido mais
disposição dos estudantes em realizar as atividades propostas.
Apesar da novidade do ensino remoto, reiteram-se, os estudantes com acesso
à internet têm demonstrado gostar do atendimento nesse formato, antes de cada
atendimento ser iniciado, conversa-se um pouco sobre o cotidiano deles e apenas
depois se iniciam as atividades. A percepção é que alguns educandos se mostram
mais estimulados, inclusive com superação de algumas dificuldades, como o
reconhecimento do alfabeto. Dessa maneira, assegura-se que a tecnologia está
corroborando no processo da aprendizagem.
Os docentes precisaram adquirir com investimento próprio, material para
trabalho como um bom aparelho de celular com maior memória e um suporte para
celular. Foram construídas atividades pedagógicas em pequenos grupos de
Professores, em formato de documentos (pdf e word) e posteriormente, estas
atividades foram disponibilizadas em um banco de dados, para que toda a equipe
pudesse acessar ,conforme as suas necessidades pedagógicas. Cada grupo se
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responsabilizara por uma série/ano e arquivou na biblioteca digital para o professor
utilizar.
Os docentes utilizam para enriquecer as ações pedagógicas o Youtube e o
Pinterest, registrando as observações em diário pessoal. O Youtube refere-se a uma
plataforma de compartilhamento de vídeos, e o Pinterest é uma rede social de
compartilhamento de fotos, em que seus usuários têm a possibilidade de compartilhar
e gerenciar imagens temáticas, como de roupas, animais, e outras. Nas atividades
pedagógicas que são enviadas, para os educandos, a família sempre apesenta seu
feedback, creditando as ações pedagógicas do Professor.
Relacionando as atividades desenvolvidas pelos docentes e o objetivo do
Atendimento Educacional Especializado em propiciar possibilidades para o estudante
pensar, construir a sua autonomia, desenvolver a sua autoestima, ser capaz de
produzir significado, conhecimento e desenvolver a sua criatividade, as atividades
trabalhadas através de videochamada pelo aplicativo de celular WhatsApp, foram
importantes na construção do conhecimento. Mesmo nesse formato, perceberam-se
avanços, como maior desinibição e autonomia ao realizar o atendimento, melhora na
capacidade de memorização e da fala.
O trabalho desenvolvido com os educandos que apresentam déficit intelectual
teve nos recursos tecnológicos, grande contribuição para uma melhor aquisição de
informações. As atividades que já eram desenvolvidas no ambiente presencial foram
modificadas para o virtual, entretanto, mantiveram-se os propósitos, com às
especificidades de quem tem déficit intelectual para ampliação da capacidade de
memorização, necessária para que seja mantida a exploração do cérebro global (no
hemisfério esquerdo indicando o pensamento lógico, analítico, verbal simbólico e
objetivo e no hemisfério direito, relaciona-se ao emocional, intuitivo, artístico). Ao
planejar, as atividades foram organizadas diante das dificuldades do educando,
observando, respeitando e percebendo o processo evolutivo real da aprendizagem,
as abordagens utilizadas no decorrer dos atendimentos foram pautadas nos jogos,
alfabeto móvel, números móvel, calendário e relógio, sendo realizadas ações
pedagógicas lúdicas, como jogos, leituras e atividades divertidas, a fim de tornar o
processo de ensino-aprendizagem, mais enriquecido. Todas as atividades foram
construídas no decorrer das aulas, utilizando dos materiais acessíveis que os
educandos possuíam em casa.
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proporcionadas ações metodológicas no observar a percepção e a descoberta de um
mundo lógico repletos de expressões e conceitos matemáticos como cores, numerais,
cálculos ,problemas, formas geométricas. A educadora participou de um curso online
(recursos próprios) em que teve acesso atividades pedagógicas no compartilhar com
os educandos, desta forma, proporcionando momentos educacionais remotos com
qualidade.
Lima (2015, p. 89) apud Freire (1971) destaca que comunicar-se significa
coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, é nesta perspectiva que se dá a
construção coletiva das atividades do AEE, com diálogo entre o professor e o
estudante, em uma relação humanizada, de igualdade e respeito. A escola não é o
único espaço de ensino-aprendizagem, a contemporaneidade apresenta outros
caminhos, que não os módulos, sequenciais já tão tradicionais, as novas tecnologias
são uma realidade que transita intercedendo às aprendizagens (OROZCO GOMEZ,
2004, p. 121), e no ensino remoto se aprofundou seu uso, explorando vários
aplicativos e ações metodológicas como: músicas, pequenos filmes, desenhos no
colaborar para o ensino-aprendizagem.
As Tecnologias da Informação e da Comunicação trazem “[...] efeitos de luz e
sombra, possibilidades liberadoras e reguladoras, cujos resultados irão depender do
foco, da intensidade de luz e sombra e do lugar onde a informação será projetada”
(LINHARES & LINHARES, 2018, p. 262), assim sendo, parafraseando Linhares &
Linhares (2018, p. 262), os resultados da ação educativa mediada pelas TIC’s estão
ligados às condições em que se dá essa organização, no caso do CEEBA, para além
das dificuldades, o processo dos AEE tem sido positivo.

3. CONCLUSÃO
Em relação a reflexão sobre o ensino remoto e o uso de ferramentas digitais no
AEE, o artigo traz a concretização do atendimento com os educandos, numa oferta
institucional, em que todos puderam ser incluídos no processo educativo.
O panorama sobre como tem acontecido o ensino remoto no AEE, por docentes
no CEEBA, foi mais desafiador para as crianças e adolescentes com deficiência
intelectual, e para seus docentes, considerando as particularidades deles. Contudo,
tem sido exitoso, ainda que, apresente limitações em face da hipossuficiência

Rio de Janeiro, RJ, nº 231

out./dez. 2021
42

p. 33 a 45

Revista Tecnologia Educacional

ISSN: 0102-5503

socioeconômica de algumas famílias, minoria, que não possuíam aparelho celular
com acesso à internet.
Relatando as vivências no contexto do AEE, traz-se o profissionalismo da
equipe docente, que juntamente ao suporte familiar e compromisso da Direção da
Instituição, têm sido elementos fundamentais neste processo.
Como resultado, entende-se que, a maneira a qual os professores de AEE do
CEEBA têm atuado com estudantes com deficiência intelectual, diante do contexto de
Ensino Remoto, diante a necessidade de uma inclusão educacional mais ampla,
possibilitou aos educandos, os conhecimentos, técnicas, aplicação dos recursos, ora
disponíveis, para seu cotidiano de aprendizagem, mesmo no cenário de pandemia,
com suspensão de aulas presenciais e adesão ao Ensino Remoto.

Abstract
The article seeks to present an overview of how Specialized Educational Service (AEE)
happens with students with intellectual disabilities. The main objective is: Reflect on
remote learning and the use of digital tools in AEE. As a specific objective, it is
intended: To present an overview of how this teaching has happened in the context of
the AEE carried out by teachers at the Special Education Center of Bahia – CEEBA;
and Reporting experiences in the context of the AEE. Considering, therefore, the
situation of the COVID-19 Pandemic, in which due to the need for physical distance,
the Department of Education of the State of Bahia suspends classroom classes and
implements remote teaching. The context to be worked on refers to the pedagogical
action of the teachers of the AEE Center who work at the Special Education Center of
Bahia (CEEBA), with more than five years of experience in the area of intellectual
disability. This service, in which the pedagogical support to students in this scenario of
social isolation and remote teaching, has used digital tools, namely YouTube,
Pinterest, WhatsApp. It is taken into account that there are several factors that imply
this service, such as the student having a cell phone, having access to the internet,
and family support. Finally, understanding the issue of the need for educational
inclusion, CEEBA, through remote AEE, enabled students to have this right, building
knowledge, using techniques and applying the resources now available for their daily
learning.
Keywords: Specialized Educational Service. Remote Teaching. Intellectual Disability.
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A USABILIDADE DE APLICATIVOS COM TECNOLOGIA ASSISTIVA
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
Sandra Arnaldo de Amorim Lima1
José Daniel Vieira Santos2
Alexandre Meneses Chagas3

Resumo:
A pesquisa em questão parte do pressuposto que a utilização das TIC (Tecnologia da
Informação e Comunicação), neste caso as digitais, como estratégia pedagógica no
ambiente escolar contribui para o processo de ensino-aprendizagem e inclusão dos
alunos com deficiências? É sabido que o caminho traçado e desenvolvido na escola
poderá levar cada aluno a ser mais autônomo na vida social. Apesar das dificuldades
encontradas nas salas de aula para a formação das pessoas com deficiência, que vão
desde a carência na formação de profissionais, infraestruturas, recursos e serviços, é
preciso existir discussões que levem a aplicação de mecanismos que promovam a
inclusão de todos. O objetivo desta pesquisa é descrever as funcionalidades dos
aplicativos digitais “Giulia - mãos que falam”, Letme Talk e Eye-d como estratégia
pedagógica na educação inclusiva. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma
abordagem qualitativa, do tipo descritiva. Pode-se observar que os aplicativos
descritos possuem diversos recursos que auxiliam no desenvolvimento de diversas
propostas pedagógicas e que eles contribuem para o processo de aprendizagem dos
alunos.
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva. Educação Inclusiva. Dispositivos
Pedagógicos.
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1 INTRODUÇÃO
As pessoas com deficiência durante anos enfrentaram preconceitos sendo
excluídas do convívio social (muitas vezes limitadas a ficar em casa em contato
apenas com seus familiares), e do convívio educacional (quando tinham acesso às
instituições eram apenas as especializadas). Das cerca de sete bilhões de pessoas
que vivem no mundo, quase 1 bilhão necessitam de um atendimento especializado,
seja no âmbito social ou educacional, por apresentarem alguma categoria de
deficiência. A constituição federal do Brasil, assim como documentos internacionais
permitiram, ainda que de forma tardia, pessoas com deficiência terem direitos e
acesso a uma educação que se preocupasse com as singularidades dos indivíduos e
suas diversidades, permitindo uma educação inclusiva.
Dentre os diversos grupos de deficiências, o de surdos, cegos e espectro
autista se configuram como campos singulares, pois, a forma de comunicação entre
eles ocorre de acordo com especificidades comunicativas que os diferem de outros
grupos.
Das cerca de 320 milhões de pessoas com deficiência auditiva no mundo, cerca
de 10 milhões estão no Brasil. Desse montante apenas 70% estão nas salas de aula,
e apresenta um significativo atraso acadêmico em relação aos outros alunos não
surdos, segundo último censo escolar, realizado em 2016 pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais - INPE, o que demonstra uma dificuldade na formação escolar
desses alunos. A maior dificuldade encontrada pelos alunos surdos sinalizados é a
comunicação, pois a forma de comunicar entre eles se dá por uma linguagem de sinais
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais, o que dificulta a sua interação com as outras
pessoas, principalmente com as que não apresentam deficiência.
As línguas expressam a capacidade específica dos seres humanos
para a linguagem, expressam as culturas, os valores e os padrões
sociais de um determinado grupo social. Os surdos brasileiros usam a
língua de sinais brasileira, uma língua visual-espacial que apresenta
todas as propriedades específicas das línguas humanas. É uma língua
utilizada nos espaços criados pelos próprios surdos, como por
exemplo, nas associações, nos pontos de encontros espalhados pelas
grandes cidades, nos seus lares e nas escolas. (QUADROS, 2006,
p.13)

No Brasil, segundo o censo de educação básica de 2016, dos 971.372 alunos
da educação especial4 matriculados em escolas especializadas e regulares, 76.470

4

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza
o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização
no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 11).
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são cegos, surdocegos5 ou têm baixa visão. Percebe-se que esse número é baixo se
comparado ao número dos 6,5 milhões de deficientes visuais (cegos e de baixa visão)
no Brasil. Assim como os surdos, os cegos têm uma forma de comunicação singular,
dependente dos estímulos auditivos (exceto os surdocegos) e sensoriais, por meio do
Braille.
A infraestrutura das instituições de ensino, a falta de capacitação dos
profissionais e a dificuldade de comunicação entre alunos e professores são alguns
exemplos dos problemas enfrentados pelos alunos surdos e cegos nas escolas ou
que os impedem de nelas ingressarem, comprometendo sua formação e
consequentemente sua autonomia social e econômica. Nesse sentido, diante da
sociedade atual marcada pela ampliação dos meios de comunicação e informação, e
introdução de recursos digitais, que reconfiguram as noções de tempo e espaço, e
consequentemente, as formas de socialização e comunicação, os dispositivos digitais
se configuram como estratégias capazes de auxiliar na inclusão e desenvolvimento
dos alunos com deficiência.
Por tanto, a pesquisa em questão parte do pressuposto que a utilização das
TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), neste caso as digitais, como
estratégia pedagógica no ambiente escolar contribui para o processo de ensinoaprendizagem e inclusão dos alunos com deficiências?
Dar uma maior autonomia às pessoas com deficiência, é um dos principais
objetivos, se não o principal, da inserção e inclusão destes sujeitos na sociedade e na
educação. Assim, encontramos nas escolas o caminho fundamental para isso
acontecer. Um aluno com deficiência, se devidamente assistido e formado, pode
desenvolver plenamente uma vida social e profissional. As dificuldades encontradas
nas salas de aula para a formação das pessoas com deficiência, que vão desde a
carência na formação de profissionais, infraestruturas, recursos e serviços, configurase um tema delicado, importante e requer uma atenção especial.
A partir dessas inquietações, entendemos que a aplicação de mecanismos que
promovam a inclusão e interação entre todos os alunos e professores na sala de aula
se configura como mecanismo facilitador na formação escolar dos alunos com alguma
deficiência. Diante disso, propomos como objetivo é descrever as funcionalidades
dos aplicativos digitais “Giulia - mãos que falam”, Letme Talk e Eye-d como estratégia
pedagógica na educação inclusiva.
Dessa forma, todos os alunos poderão comunicar-se entre si, promovendo uma
maior interação e troca de experiências e informações, assim como interagir
diretamente com os professores. A utilização dos aplicativos digitais também é uma
tecnologia assistiva aplicada na educação, como dispositivo, que possibilita à pessoa
com deficiência uma maior autonomia na sua vida e formação profissional.
As tecnologias assistivas são recursos, produtos e serviços que favorecem a
autonomia, a atividade e participação da pessoa com deficiência. Apesar de já ser
5

A surdocegueira é entendida na literatura especializada brasileira como uma deficiência única, causada pela
perda da visão e da audição, concomitantemente. A forma total ou parcial; afeta a comunicação, a mobilidade,
a interação e o acesso às informações. (GALVÃO; MIRANDA; 2013, p.12).
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utilizada desde os primórdios da humanidade, como uma bengala (apenas um
suporte, por exemplo), a tecnologia assistiva ainda é um campo pouco pesquisado no
âmbito educacional.
Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso
dia-a-dia. Ora eles nos causam impacto devido à tecnologia que
apresentam, ora passam quase despercebidos. Para exemplificar,
podemos chamar de tecnologia assistiva uma bengala, utilizada por
nossos avós para proporcionar conforto e segurança no momento de
caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma
pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma
pessoa com deficiência. (MANZINI, 2005, p. 82)

Diante disso, encontramos nos aplicativos digitais o mecanismo que utilizaremos
como tecnologia assistiva na formação dos alunos com deficiência, uma vez que,
esses softwares são compatíveis com a maioria dos smartphones utilizados
atualmente.

2 METODOLOGIA
Para metodologia a ser desenvolvida neste trabalho optou-se por uma
abordagem qualitativa do tipo descritiva. Explica-se a utilização desse procedimento
metodológico o fato de permitir fazer uma análise profunda e detalhada do objeto que
propomos a estudar (Gil, 2008). Pensamento compartilhado por Marconi e Lakatos
(2008) que pensam a pesquisa qualitativa como a possibilidade de interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo suas complexidades e fornecendo análises
mais detalhadas do fenômeno pesquisado. Principalmente por levar em conta as
necessidades dos indivíduos e suas especificidades.
Como o tipo de pesquisa a ser desenvolvida é descritiva, de um fenômeno
singular, o estudo de caso se exprime o mais adequado, pois, para Yin (2014) esse
método engloba planejamento, técnicas de coleta de dados e análises. A subjetividade
da pesquisa reforça o método de estudo de caso, visto que Yin (2014) considera como
uma investigação empírica, na qual será realizada a fase de descrição das
funcionalidades dos aplicativos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Da mesma forma que a história das tecnologias está diretamente associada à
história do homem, de maneira que as suas evoluções são simultâneas, atualmente
não se pensa em educação sem pensar em tecnologias, Kensky (2008). Tomando
como referencial teórico Pinto (2005) considera-se que a tecnologia corresponde a um
conjunto de conhecimentos, de saberes (técnicas) reunidos pelo homem, em qualquer
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fase da sua história, e são aplicados à produção. As tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) por sua vez é o conjunto desses conhecimentos, em mídias,
caracterizados pela presença de equipamentos eletrônicos.
A aplicação desses conhecimentos dentro da sala de aula tem sido cada vez
mais comum e indispensável para formação dos alunos, que são caracterizados por
serem alunos digitas. As TIC são responsáveis por acelerar os fluxos de informações
e a comunicação entre as pessoas.
É justamente nas TIC que os alunos têm direito a Educação Especial
“educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação” (LDBN, Art. 58) encontram um apoio, são dispositivos
que auxiliam o seu desenvolvimento escolar, social e profissional. As tecnologias
digitais quando bem aplicadas têm a capacidade de potencializar o desenvolvimento
individual dos alunos, dando a eles uma maior autonomia para realizar suas tarefas.
O auxílio desses recursos tecnológicos permite aos alunos com deficiência adquirirem
as competências básicas a que todo cidadão tem direito, além de auxiliar o professor
na aplicação da sua proposta pedagógica.
Podemos pensar em um aluno que devido a sua deficiência tem seus
movimentos motores reduzidos e fala comprometida, podendo apenas mexer os
olhos. Com o auxílio de softwares os movimentos dos olhos podem ser sintetizados
num curso na tela do computador e, a partir desse movimento, clicar em letras, criando
palavras, frases e comunicando-se com professores, alunos e demais pessoas. Ou
um aluno cego, que utiliza softwares que fazem a leitura da tela do computador ou
celular, permitindo que ele utilize o recurso sem a necessidade de um leitor ou outro
auxílio, promovendo uma maior autonomia.
O desenvolvimento e uso constante das tecnologias digitais, principalmente as
móveis, repercute expressivamente na formação dos indivíduos, reconfigurando
relações de socialização e comunicação, pois rompem as barreiras do tempo e
espaço.
Nesse sentido, a utilização do aplicativo digital “Giulia – Mãos que falam”. O
aplicativo é um projeto de inclusão para surdos que usam apenas a LIBRAS para se
comunicar. Desenvolvido no ano de 2016, o aplicativo capta os movimentos feitos pelo
surdo, a partir de um dispositivo (celular) fixado no pulso da pessoa, traduzindo os
movimentos em português (oral ou texto). Esse sistema, criado pelo professor da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manuel Cardoso, utiliza Inteligência
Artificial6 para sintetizar os movimentos (LIBRAS) em sons, e os sons em movimentos
(LIBRAS).

6

Lê: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZADO DE MÁQUINA: Brigiane Machado da Silva, Marcos Vanderlinde
http://www.ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/387/brigiane_machado_da_silva___marcos_vanderlinde.pdf
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Figura 01 - Tela e opções do Giulia
Fonte: https://catracalivre.com.br/wp-content/thumbnails/F5ld8bJxqaQzR9-kYZeOiDxZ2II=/wpcontent/uploads/sites/2/2017/06/Sem-T%C3%ADtulo-1-13.jpg

Assim, dentro das salas de aulas, os alunos surdos que antes dependiam
exclusivamente de um intérprete para questões simples como, falar com outros
alunos, ouvir e perguntar ao professor podem ter uma autonomia maior. Essa
interação entre os alunos surdos com os não surdos e professores, auxilia na
formação dos surdos, pois cria meios para que possam aprender, já que os surdos
aprendem de forma diferente dos demais alunos. A utilização do aplicativo permitirá
que o aluno surdo não apenas seja integrado à sociedade, mas alcance
desenvolvimento igual ao aluno ouvinte. O professor Manuel Cardoso (2016)
esclarece:
O projeto Giulia é composto por um bracelete com sensores que é
utilizado por deficientes auditivos. Este bracelete capta os movimentos
de braço e mão do surdo e os transmite via bluetooth a um aplicativo
para smartphone baseado em inteligência artificial (lógica fuzzy e
redes neurais artificiais). Este aplicativo, por sua vez, traduz os sinais
de libras em texto e voz, permitindo que deficientes se comuniquem
com pessoas que não possuem conhecimento em libras. A
comunicação inversa também é possível, basta o ouvinte falar no
microfone do smartphone que o aplicativo traduz em texto ou desenho
animado em libras, caso o deficiente auditivo não saiba ler. (DOOM,
2016, n.p.)
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Figura 02 - Projeto Giulia
Fonte: https://engenharia360.com/projeto-giulia-brasileiros-criam-aplicativo-que-facilita-acomunicacao-entre-surdos-e-ouvintes/

É importante salientar que a utilização do “Giulia – Mãos que falam”, não
substitui a importância da presença do intérprete em sala, nem tão pouco tornar-se-á
única metodologia de ensino para os surdos. O aplicativo é apenas mais uma interface
para auxiliar na formação dos surdos, é uma tecnologia assistiva, que é caracterizada
por ser um produto, serviço ou recurso que favoreça a autonomia do indivíduo, e que
encontrou na TDIC uma forte aliada Galvão (2009).
Além do Giulia, o Letme Talk é direcionado para pessoas com dificuldade de
fala ou escrita, e com limitações de movimentos. Considerado como uma opção de
Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA), permite alinhar imagens de forma que
o seu conjunto consista em frases com significado. Para utilizar o aplicativo não é
necessário conexão com a internet, ou seja, pode ser acessado de maneira off-line, o
que facilita a sua utilização em sala de aulas nas quais as escolas não possuem
conexão com a internet, ou quando possuem é limitada. É apenas necessário um
primeiro acesso, quando instala o aplicativo e carrega todas as informações do
mesmo.
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Figura 03 - Letme Talk
Fonte: http://ekladata.com/Q2fgfaXCPTlVXaqjjNYe6LbREz4.jpg

O Aplicativo conta com mais de 9000 imagens do Portal Aragonés de
Comunicação Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), apoio de voz, além da
possibilidade de criar categorias e adicionar novas imagens. Foi desenvolvido para
pessoas com Espectros Autista, Afasia, A Praxia do discurso, Desordens de
articulação/ fonológicas, Doenças motoras, Paralisia cerebral, dentre outros.
Outro aplicativo muito útil é o Eye-D, que ajuda o deficiente visual a se localizar
espacialmente, além de informações de locais importantes que estejam próximos
como bancos, hospitais, pontos de ônibus e muito mais. Os seus usuários também
podem converter textos em falas com a câmera do celular. O significado da palavra
de língua inglesa Eye em sua forma verbal é observar, o que representa bem a
proposta do aplicativo.
Segundo Velasco (2020), esse aplicativo não serve para ajudar deficientes
visuais a acessarem a Internet, mas, para fazer com que eles possam identificar os
locais ao seu redor quando estiver na rua de um jeito simples e rápido, uma vez que
os textos das placas são convertidos em falas. O aplicativo tem um custo único de R$
28,99, além de permitir compras de outras funcionalidades dentro do mesmo.
A principal funcionalidade do Eye-D é a de um GPS, para que a pessoa possa
saber a sua atual localização. Mas, apresenta também outras 4 funções que ajudam
bastante a quem necessita de sua utilização, são elas:
Onde eu estou – Nessa função ele te dará a localização atual e os
estabelecimentos próximos, mostrando a distância de cada uma, ao
encontrar o que precisa é só clicar em cima que ele abre o Google
Maps mostrando a rota.
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Ao meu redor – Você seleciona o que está procurando (ponto de
ônibus, banco, cinema, hospital e outros) e ele mostra quais
estabelecimentos estão próximos e com o endereço, clicando abre o
Google Maps.
Ver Objetos – Abre a câmera e você fotografa o que quer identificar e
ele descreve a foto.
Ler texto – Abre a câmera e você fotografa o que precisa ler e ele faz
a leitura do texto que está na foto. (MELLINA, 2018, n.p.)

Figura 04 – Telas do Eye-D, descrição da imagem e localização de bancos
Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gingermind.eyedpro

Perceba que as função de descrição da imagem e de leitura dos textos
fotografados, podem ser utilizados em práticas pedagógicas, como recurso auxiliar
para o aluno identificar os elementos que fazem parte da proposta pedagógica.
Facilitando a sua compreensão do que deve realizar ou como realizar. O aplicativo
pode por exemplo, auxiliar em uma visita de campo, onde o professor leva o aluno a
uma exposição ou a um museu.
Mellina (2018) ressalta, que existem outros recursos nativos dos sistemas
operacionais, que transforma o texto em áudio, conhecido como recursos de voz, tanto
no IOS (Voiceover), quanto no Android (Talkback). Estes recursos são de
acessibilidade, e podem ser encontrados na parte de configuração de acessibilidade.
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Os dois recursos citados fazem a leitura a medida que o usuário passa o dedo sobre
o texto, facilitando a navegação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A acessibilidade para pessoas com deficiências cresce a cada dia tanto nas
escolas, como em lugares diversos de cunho público ou privado, tanto quanto no
ambiente virtual da internet. É bem verdade que os passos demonstram serem lentos
no quesito mudanças, entretanto a progressão está acontecendo e isso significa
vitórias na caminhada para a inclusão.
O suporte no sistema educacional a fim de facilitar o dia a dia na comunicação
de todos os alunos entre si, professores e toda a comunidade escolar vem sendo cada
vez mais discutidos e sendo colocado na prática educacional. A Audiodescrição dos
elementos na tela dos computadores, notebooks, tablets, smartphones costumam ser
uma grande aliada e está presente em vários aplicativos de apoio.
As inovações a partir do uso das tecnologias digitais com os aplicativos
apresentados neste artigo para as pessoas com deficiências trazem novas
perspectivas de comunicação que resultam em novos olhares e interesses para a vida
dos educandos que deles a utilizam.
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PRÁTICAS CORPORAIS PARA ALÉM DAS QUADRAS: EDUCAÇÃO
FÍSICA ESCOLAR AO ALCANCE DE TODOS NO ENSINO REMOTO
Marcelo Skowronski1
RESUMO
O trabalho consiste na relação entre conteúdos e metodologias de ensino presentes
nas aulas remotas de Educação Física durante o período de pandemia, com
documentos produzidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO) e com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC,
2017). Utiliza-se como base para a fundamentação da análise as Diretrizes em
Educação Física de Qualidade, (UNESCO, 2015) e a Carta Internacional da Educação
Física, da Atividade Física e do Esporte (UNESCO, 2018). A sustentação empírica se
dá no ensino do componente curricular Educação Física em três turmas do ensino
médio de uma escola federal profissionalizante de um município do Mato Grosso. As
relações foram estabelecidas com o amparo dos planos de ensino, planos de aula,
recursos didáticos e metodológicos mobilizados ou construídos pelo professor, bem
como as trocas de experiências permitidas através das ações realizadas com os
discentes. Os conteúdos de cunho conceitual e atitudinal presentes em diferentes
práticas corporais tiveram relação ao que preconiza a BNCC e os documentos da
UNESCO, em contraponto, as condições estruturantes para uma EF de qualidade não
foram atendidas em sua totalidade para a realidade estudada.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. práticas corporais. direitos humanos. ensino
remoto.

1. Introdução
O avanço da epidemia mundial decorrente do novo coronavírus em 2020
impactou diversos setores da sociedade. No campo da educação, gradativamente foi
possível observar a acentuação das dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino,
como um todo, para a continuação das atividades escolares. Emergem questões até
então pouco ou nunca demandadas aos gestores e docentes, como a necessidade de
se estabelecer cuidados sanitários e acima de tudo garantir condições estruturantes
que permitissem aos estudantes a permanência e o vínculo necessários à sequência
do ano letivo de maneira remota.

1

Doutorando em Educação Física pelo PPGCMH/ESEFID/UFRGS. Mestre em Educação Física. Licenciador e
Bacharel em Educação Física. Professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso. marcelosko@gmail.com
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Inúmeros cenários passaram a fazer parte dos mecanismos de ensino nas
escolas. Algumas adotando o modelo híbrido, com aulas online e presenciais, e outras
priorizando o ensino remoto, ou seja, sem aulas presenciais. Consequentemente, a
comunidade escolar de deparou com a necessidade de ampliar o debate sobre
adaptações curriculares e inovações nas metodologias de ensino. Ao docente coube
a tarefa de mobilizar um saber jamais articulado no decorrer de sua formação. De
maneira artesanal, foi moldando e ressignificando sua práxis em seu novo ambiente
de trabalho: a casa de aula.
Historicamente conhecida como um componente curricular de aulas
predominantemente práticas, a Educação Física (EF) escolar, assim como outras
disciplinas, se depara com o desafio de ser conduzida de maneira remota. Trata-se,
portanto, de um novo mecanismo de ensino que busca o fomento para a realização
de atividades predominantemente síncronas, ou seja, em que professores e
estudantes possam estar conectados (virtualmente) em tempo real para o exercício
do ensino e da aprendizagem.
Partindo do pressuposto de que o ensino remoto contribui na aprendizagem e
levando em consideração os direitos dos estudantes preconizados pela LDB 9394/96
e pela UNESCO, este relato de experiência pretende relacionar as condições e ações
de ensino presentes nas aulas de EF remotas em uma escola técnica federal de nível
médio de um município de Mato Grosso, com documentos produzidos pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
e com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). O objetivo da relação foi
identificar se os direitos legais dos estudantes foram contemplados no recorte
investigado.
Embora tenha seu recorte limitado ao professor de EF, o relato permite
conexões com outros cenários da EF e até mesmo diferentes componentes
curriculares. Aborda, portanto, experiências exitosas e dificuldades enfrentadas
durante todo o período em que foi possível ampliar a bagagem de conhecimentos,
habilidades e atitudes (TARDIF, 2012), demandadas ao docente para a realização de
um trabalho isonômico e inclusivo dentro da nova realidade apresentada no contexto
da pandemia.
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2. Educação Física e os documentos oficiais
Embora não seja papel exclusivo do docente viabilizar condições para que
sejam respeitados e atendidos todos os direitos dos estudantes, é de suma
importância o conhecimento dos documentos regulatórios e orientativos que
permeiam o componente curricular em escala nacional e internacional. Tal
apropriação permite não somente a condução do exercício docente de maneira a
contribuir para o efetivo desenvolvimento humano, mas também serve de fomento ao
diagnóstico de possíveis direitos dos estudantes que porventura estejam sendo
fragilizados.
Trazendo inicialmente os documentos internacionais que tratam dos direitos
estudantis e sustentam a Educação Física (EF) enquanto meio indispensável para o
processo de formação humana, destaca-se a Carta Internacional da Educação Física,
da Atividade Física e do Esporte (UNESCO, 2018) e as Diretrizes em Educação Física
de Qualidade (EFQ), (UNESCO, 2015).
Ainda que tenha sua primeira versão datada de 1978, a Carta Internacional de
Educação Física da UNESCO de 2018 traz sua descrição original sobre o direito do
ser humano em relação à EF:
Todo ser humano tem o direito fundamental de acesso à educação
física, à atividade física e ao esporte, sem qualquer tipo de
discriminação com base em etnia, gênero, orientação sexual, língua,
religião, convicção política ou opinião, origem nacional ou social,
situação econômica ou qualquer outra. (UNESCO, 2018, p. 02).

De maneira a reforçar tal direito, mas agora com o intuito de estabelecer
algumas diretrizes para o campo da EF, a visão da UNESCO frente a EFQ destaca
que “o esporte e a educação física são essenciais para a juventude, para vidas
saudáveis, para sociedades resilientes e para combater a violência” (UNESCO, 2015,
p. 04). Embora o papel da EF na escola deva ir além dos apresentados até aqui, o
que será retomado mais adiante na análise da BNCC, têm-se clara uma preocupação
mundial sobre a importância e as diferentes frentes de atuação da EF na escola.
Ainda nesta direção, a Declaração de Berlim, produzida na Conferência
Mundial da UNESCO de Ministros do Esporte em 2013, salienta que “A educação
física, na escola e em todas as demais instituições de ensino, é o meio mais eficaz
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para proporcionar às crianças e aos jovens habilidades, capacidades, atitudes,
valores, conhecimentos e compreensão para sua participação na sociedade ao longo
da vida” (UNESCO, 2013; apud. UNESCO, 2015, p. 06).
É evidente que os objetivos da EF na escola vão além da prática esportiva em
si, em uma atuação docente vinculada unicamente à quadra (quando essa existir).
Contudo, é necessário garantir que as políticas públicas educacionais e as ações
docentes de fato sejam direcionadas à concretização dos direitos estudantis vigentes.
Situação também colocada na Carta de Educação Física da UNESCO da seguinte
forma: “A liberdade de desenvolver habilidades físicas, psicológicas e de bem-estar,
por meio dessas atividades, deve ser apoiada por todos os governos e todas as
organizações ligadas ao esporte e à educação” (UNESCO, 2018, p. 02).
Integrada à proposta pedagógica da escola, a EF é componente curricular da
Educação Básica desde a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 (BRASIL, 1996). Embora não se desconsidere o processo histórico
de construção e apropriação da disciplina no ambiente escolar, toma-se como ponto
de análise para este momento o documento nacional mais recente sobre as
dimensões de conhecimentos para a área no Ensino Médio, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2017). O referido documento, destaca que a disciplina ao

Tratar de temas como o direito ao acesso às práticas corporais pela
comunidade, a problematização da relação dessas manifestações
com a saúde e o lazer ou a organização autônoma e autoral no
envolvimento com a variedade de manifestações da cultura corporal
de movimento permitirá aos estudantes a aquisição e/ou o
aprimoramento de certas habilidades. Assim, eles poderão consolidar
não somente a autonomia para a prática, mas também a tomada de
posicionamentos críticos diante dos discursos sobre o corpo e a
cultura corporal que circulam em diferentes campos da atividade
humana. (BRASIL, 2017, p. 476).

Aqui está posto o lugar do componente curricular EF para o docente deste
relato de experiência, ou seja, compreende que a disciplina deve abordar
conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. Contudo, no contexto da
pandemia, evidencia-se a dificuldade estrutural em se produzir ações pedagógicas
voltadas aos conhecimentos procedimentais, tendo em vista a necessidade do
isolamento social e incapacidade de fomentar práticas corporais coletivas e/ou em
espaços públicos com a presença de muitas pessoas.
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3. Educação Física nas escolas técnicas profissionalizantes
Parece ser pertinente levar em consideração a contextualização histórica dos
significados da EF no ensino básico e tecnológico, para tentar entender as possíveis
repercussões na mobilização de saberes pelos professores na atualidade. Silva
(2014) identifica que a justificativa da presença da EF nas escolas profissionalizantes
da década de 1960 estava consonante com a empregada para as Escolas
Propedêuticas do país, assim, “uma prática regular de exercícios físicos destinada à
intervenção sobre o corpo para o seu melhor funcionamento” (SILVA, 2014, p. 132).
Boscatto e Darido (2017, p. 99) destacam que “de maneira geral, a EF escolar
vem apoiando-se em instituições como a militar, a médica e a esportiva para legitimar
a sua atuação pedagógica”. Em um recorte de estudo com alguns docentes de EF do
Instituto Federal de Santa Catarina, os autores encontram o objetivo final da disciplina
centrado na promoção da saúde e na compreensão crítica dos conteúdos de ensino,
na oportunidade registrados em três blocos: esportes, componentes da cultura
corporal e práticas corporais relacionadas à saúde.
Ao adentrar nas possibilidades da EF para o EM, Silva, Silva e Molina Neto
(2016) questionam se a busca pelo ensino profissionalizante isentaria os estudantes
do acesso à disciplina de EF, teoria essa desconstruída pelos próprios autores quando
justificam que a EF “se sustenta no contexto escolar quando integrada ao Projeto
Político Pedagógico da escola” (SILVA; SILVA; MOLINA NETO, 2016, p. 326).
A preocupação com as possibilidades e o “para quê” realmente ensinar na EF
no EM nos IF, também são temas observados nos estudos de Silva (2020), Boscatto
e Darido (2020) respectivamente. O primeiro autor, ao analisar 36 ementas dos
Projetos Pedagógicos de Cursos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS),
embora destaque os avanços da disciplina frente à hegemonia de conteúdos
unicamente esportivos, entende que “o desafio ainda é encontrar uma Educação
Física que dialogue com as perspectivas do Ensino Médio Integrado (EMI)” (SILVA,
2020, p. 12). Impressão similar é descrita por professores que colaboraram na
pesquisa de Boscatto e Darido (2020, p. 13) ao afirmarem que a EF no EMI pode
trabalhar com os estudantes uma análise reflexiva sobre o “modo de produção no
âmbito do emprego e os aspectos relacionados à saúde do trabalhador”, estando
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assim alinhada com a perspectiva da formação técnica em que os discentes estão
inseridos. Com base nesta perspectiva também foram construídos os percursos
formativos de EF para o ensino remoto no recorte de análise que será apresentado a
seguir.

4. Metodologia do estudo
Trata-se de uma pesquisa qualitativa crítica que buscou problematizar o campo
educacional no contexto das aulas remotas, especificamente na área do componente
curricular da Educação Física (EF). A análise parte do relato de experiência de um
docente de EF que exerceu seu trabalho de maneira remota entre os meses de abril
e dezembro de 2020 com três turmas do ensino médio de uma escola técnica
profissionalizante do estado de Mato Grosso.
De maneira complementar, também foi realizada uma análise documental dos
planos de ensino, planos de aula e da estrutura metodológica e de conteúdos
mobilizada pelo professor no sistema de gerenciamento de conteúdo conhecido como
google classroom. Tais documentos contribuíram para a construção de três categorias
de análise: quadra fechada; metodologias e conteúdos emergentes e direitos
fragilizados.
As categorias de análise foram pautadas no conceito de saberes desenvolvido
por Tardif (2012) no campo da educação, bem como na perspectiva dos direitos
humanos e educacionais presentes nas Diretrizes em Educação Física de Qualidade,
(UNESCO, 2015), na Carta Internacional da Educação Física, da Atividade Física e
do Esporte (UNESCO, 2018) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017).

5. Resultados e análises
Quadra fechada: práticas corporais e o saber/fazer docente para além das
quatro linhas
A ‘quadra fechada’, representa o momento em que alunos e professores não
mais se encontram presencialmente para o desenvolvimento das práticas corporais
presentes na cultura corporal de movimento. A partir de então o professor vira ‘órfão’
da bola, da quadra, da sala de aula, do corpo, da expressão corporal e se depara com
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a necessidade de exercer sua profissão de maneira remota, ou seja, abordar os
conteúdos da EF predominantemente através do ‘contato’ online com seus
estudantes.
Aula mista, aula separada, aula teórica, aula prática, quadra ou sala de aula?
A Educação Física, historicamente conhecida e modificada por questões políticas,
estéticas e didático-pedagógicas pode apresentar mais uma vez um novo marco em
sua existência enquanto componente curricular. Ainda que, na memória de alguns,
possa ser vista como uma disciplina centrada na prática, no exercício, no fazer, no
mexer, é preciso registrar que não há mais espaço para ações docentes voltadas
unicamente ao modelo tradicional historicamente conhecido, em que o saber-fazer
torna-se o único objetivo da EF na escola. E foi com base neste paradigma que foram
desenvolvidas as ações do docente, também alinhadas com os objetivos da EF para
o ensino médio na BNCC, ou seja, “consolidar não somente a autonomia para a
prática, mas também a tomada de posicionamentos críticos diante dos discursos
sobre o corpo e a cultura corporal que circulam em diferentes campos da atividade
humana” (BRASIL, 2017, p. 476).
Ao entender a diversidade de temas que compreendem a cultura corporal
(jogos, esportes, lutas, ginástica, práticas corporais de aventura, danças) e ainda
compreendendo o conceito de práticas corporais para além do cunho biológico, ou
seja, dos benefícios orgânicos de determinadas atividades físicas, amplia-se as
dimensões de conhecimentos que podem ser alcançados pelos discentes na disciplina
de EF. Durante o ensino remoto, o isolamento social acabou dificultando o
desenvolvimento de atividades práticas, de “experimentação”, “uso e apropriação”
(BRASIL, 2017), no entanto, permitiu a ampliação do trabalho docente para o estímulo
dos conhecimentos centrados na “fruição”, na “construção de valores”, na “análise” e
“compreensão” (BRASIL, 2017) de conteúdos já desenvolvidos anteriormente e de
outros até então não discutidos no ensino médio da escola em questão.
Ao docente, coube o exercício inicial de mobilizar também alguns saberes até
então não vivenciados em seu percurso de formação. Tardif (2012), caracteriza esses
saberes como advindos das experiências no próprio exercício da profissão, com a
interlocução entre pares, por exemplo. O mesmo autor ainda dimensiona em quatro
categorias a procedência dos saberes docentes: “saberes oriundos da formação
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2012,
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p. 36). Neste sentido, estruturar a disciplina de EF em um ambiente virtual, de acesso
universal e que viabilizasse o efetivo envolvimento dos estudantes, demandou ações
hercúleas do docente e da gestão escolar.
O mesmo cenário se repetiu com docentes de outras disciplinas, o que
implicou, gradativamente, na compreensão de que as demandas do ensino remoto
estariam muito além da oferta do mesmo, da estruturação dos conteúdos em um local
específico, de propostas de avaliação que inibissem a cola e/ou ações de plágio por
parte dos estudantes. Foi necessário pensar também na comunicação que por vezes
não chegava ao estudante; nas dificuldades enfrentadas pelo docente e pelo discente
em lidar com uma nova ferramenta de ensino; nas diferentes ferramentas mobilizadas
em distintas disciplinas; na falta de recursos (computador, celular, internet) que
surgiam de maneira rotineira e, acima de tudo, com o passar do tempo, nos aspectos
psicológicos que progressivamente foram comprometendo a participação dos
estudantes.

Metodologias e conteúdos emergentes
Nascidos na era digital, fascinados por ela e diariamente envolvidos com
tecnologias que por vezes são modificadas antes mesmo de permitir uma apropriação
pelos mais antigos. São esses os nossos estudantes do século XXI. Ainda que seja
uma característica discente facilitadora para o exercício do trabalho docente remoto,
emerge aqui outro ponto de análise: os recursos tecnológicos, o gosto e apropriação
pela tecnologia, por si só, não garantem a aprendizagem e o envolvimento discente
no componente curricular.
Para as três turmas do ensino médio em que está centrado este relato, a
disciplina de EF foi organizada e desenvolvida com o auxílio na ferramenta conhecida
como Google Classroom. De maneira complementar, mas não menos importante, a
ferramenta de encontros síncronos, para o contato em tempo real com os estudantes,
foi definida durante todo o período como sendo o Google Meet, especialmente pelo
fato de ser gratuita e permitir a gravação das aulas visando disponibilização futura. O
aplicativo Whatsapp, tema de outros trabalhos já apresentados (SANTOS; ALVES;
PORTO, 2018; ALBUQUERQUE; COUTO, 2018) no Simpósio Internacional de
Educação e Comunicação (SIMEDUC), também foi utilizado para a comunicação
direta (avisos, dúvidas e lembretes) com os estudantes.
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Ao analisar inicialmente a finalidade do ensino da EF, destaca-se o foco no
aprendizado de elementos conceituais e atitudinais sobre os conteúdos. Os verbos
presentes em planos de ensino e planos de aula anteriores à pandemia, tais como,
praticar e vivenciar, foram substituídos predominantemente por outros mais distantes
da prática esportiva em si, como: conhecer, estudar, contemplar e produzir. Por não
ter um livro didático específico como outras disciplinas do ensino médio, a metodologia
inicialmente utilizada consistiu na disponibilização quinzenal de conteúdos temáticos
produzidos pelo próprio professor. Os materiais seguiram uma construção padrão,
inicialmente abordando aspectos históricos das práticas corporais a serem estudadas,
seguido posteriormente para as principais características e fatos marcantes das
mesmas no Brasil e exterior. Por fim, eram apresentadas imagens e links de vídeos
para serem assistidos em outras mídias digitais (YouTube, sites esportivos e
jornalísticos). O material serviu como disparador das problematizações que seriam
trazidas nas aulas expositivas síncronas, realizadas semanalmente pelo meet.
A construção coletiva dos conteúdos (professor/discentes) e a não
possibilidade de realização da prática corporal de maneira conjunta, conforme
acontecia durante o ensino presencial, trouxeram elementos importantes para o
engajamento e ampliação das perspectivas até então desconhecidas por parte dos
estudantes sobre a EF. A falta da aula prática, embora deva ser reconhecida como
um prejuízo ao discente, acabou gerando uma disponibilidade de tempo maior para o
conhecimento e reflexões sobre uma quantidade maior de conteúdos dentro da cultura
corporal. O saber-sobre e o saber-ser conduziram boa parte dos conteúdos
distribuídos dentro das três turmas. Dentre algumas temáticas, é possível destacar:
xadrez online através do aplicativo e plataforma lichess.org; práticas corporais de
aventura em terra, ar e água (cuidados e recursos); primeiros socorros (teoria e
prática); implicações da pandemia na vida dos atletas olímpicos; saúde física, saúde
mental e percepção corporal em tempos de isolamento social; atividade física
domiciliar; expressão corporal e seus efeitos no mundo do trabalho.
Um fator relevante observado foi a participação mais efetiva de alguns
estudantes que nas aulas presenciais não se mostravam dispostos para a prática.
Embora seja dever do professor atuar no sentido de promover a inclusão,
historicamente é comum haver resistência por parte de alguns estudantes, por
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diversos motivos: vergonha; pensamento de que a falta de habilidade é um limitador
para a participação; desinteresse pela prática, dentre outros.
Para fins avaliativos, foram adotadas diferentes metodologias, de maneira a
contemplar a realidade e as diferentes habilidades dos discentes. Cabe destacar que
a adoção de um único método avaliativo pode implicar no insucesso de muitos
estudantes, uma vez que alguns não dispõem de habilidades e/ou estrutura para a
confecção de determinadas tarefas. Dentre os modelos de avaliação adotados estão:
preenchimento de questionários online; produção de vídeos individuais e coletivos;
leitura e debates de textos; envio de arquivos com trabalhos de pesquisa via google
classroom, e-mail ou whatsapp.
A análise das ações realizadas com os documentos balizadores da UNESCO,
permitem identificar, neste caso, um alinhamento com os princípios da “instrução física
e engajamento cívico”, com a “inclusão”, com a “saúde” (UNESCO, 2015, p. 06). Já
sobre a BNCC, dentre as diversas habilidades propostas para serem construídas, é
possível destacar que os estudantes serão capazes de “Utilizar adequadamente as
diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos,
valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso” (BRASIL, 2017, p. 484).

Direitos fragilizados
Por se tratar de uma escola técnica federal, com viabilidade de recursos para a
assistência social dos estudantes, as condições estruturantes para o início do ensino
remoto foram viabilizadas em diferentes ações, tais como: continuidade do auxílio
alimentação, criação do auxílio internet para estudantes sem conexão ilimitada e
empréstimo de computadores institucionais para discentes que comprovadamente
não dispunham de equipamentos compatíveis para o acompanhamento das aulas em
regime domiciliar.
A preocupação com isonomia e a viabilidade do acesso às aulas e conteúdos
em tempo real, sempre foram bandeiras da gestão e docentes na instituição. Contudo,
surgiram no decorrer do ano inúmeros percalços e desafios que acabaram
comprometendo a qualidade e universalidade do vínculo discente com as ações de
ensino e aprendizagem. Na EF, como exemplo, os índices de participação nas lives
realizadas com o meet, foram caindo gradativamente entre os meses de outubro e
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dezembro. Dentre os principais motivos, conhecidos através do feedback fornecido
pelos próprios estudantes, destacam-se os seguintes: falta de motivação;
necessidade de trabalhar para ajudar na renda familiar após perda do emprego de
algum familiar; dificuldade de sistematizar o tempo de estudos; dificuldade em
aprender; perda/danos dos recursos estruturais para acompanhamento (bloqueio da
internet, falta de memória e avarias no celular/computador, queda de energia, etc.).
Os relatos convergem para os resultados da pesquisa desenvolvida pela
Fundação Carlos Chagas em parceria com a UNESCO do Brasil. Na ocasião foram
questionados 14.285 docentes da rede pública e privada em todos os estados do
Brasil, com o intuito de verificar as percepções sobre os efeitos da suspensão das
aulas presenciais para os alunos durante as primeiras semanas de isolamento social.
Os baixos índices de aprendizagem e os fatores psicossociais associados com
ansiedade e depressão, foram apontados por aproximadamente 50% das professoras
como consequências da paralização das aulas presenciais (FUNDAÇÃO CARLOS
CHAGAS, 2020). Esta situação repercute diretamente no direito dos estudantes, pois
afeta de sobremaneira as condições de aprendizado.
Desta forma, fica evidente que os direitos e as diretrizes para uma EF de
qualidade não são contemplados no relato aqui posto. Entende-se que o fato carece
de uma discussão ampliada que borra as competências, habilidades e atitudes apenas
do docente. O debate sobre os problemas estruturais da educação no Brasil, além das
condições globais necessárias para uma aprendizagem significativa, são alguns dos
elementos que justificam a dificuldade em se proporcionar uma educação de
qualidade, especialmente diante do cenário vivenciado pela pandemia.

6. Conclusões
O ensino híbrido e o ensino remoto demandam estrutura física e formação
profissional peculiares. No relato de experiência em questão, permitido pela interação
entre docente e estudantes do ensino médio de uma escola técnica federal, ficaram
evidentes alguns prejuízos de aprendizagem durante a condução do ensino remoto.
Para além da aprendizagem dos conteúdos previstos nos currículos, fatores de
estrutura tecnológica (computador, celular, internet) e anímicos despontam como os
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principais responsáveis para as perdas que acabam comprometendo o direito à uma
educação de qualidade.
Dentre os pontos positivos do ensino remoto, destaca-se o estreitamento dos
laços entre docente e discentes em relação ao ensino presencial, bem como a
ampliação da quantidade e das formas de se conhecer os conteúdos desenvolvidos
nas aulas. O primeiro está relacionado com a necessidade de o docente estimular e
orientar constantemente os estudantes sobre as ações semanais, situação em que o
recurso do whatsapp foi de extrema importância, embora tenha resultado em um
aumento significativo da carga de trabalho docente. O segundo ponto positivo, sobre
a ampliação dos conteúdos de ensino, pode ser creditado à não existência de
vivências conjuntas dentro das práticas corporais previstas, o que nas aulas
presenciais representa grande parte do tempo destinado ao aprendizado e reflexão.
Desta forma, a disponibilidade de tempo com a metodologia do ensino remoto foi
otimizada e ampliada.
Ao voltarmos para o objetivo do trabalho, é possível concluir que uma
Educação Física de qualidade, a qual contemple diretrizes e direitos previstos nos
documentos oficiais como a LDB (1994), a BNCC (2017), a Carta Internacional da
Educação Física, da Atividade Física e do Esporte (UNESCO, 2018) e as Diretrizes
em Educação Física de Qualidade, (UNESCO, 2015), não pôde ser alcançada neste
recorte de estudo apresentado. O ensino remoto demanda condições e recursos
muitas vezes não disponíveis para diferentes públicos, logo, precisa ser pensado e
estruturado de maneira cuidadosa pelos atores envolvidos no campo da educação,
sejam eles gestores, profissionais da área, em coparticipação com a comunidade
escolar que por este ensino será assistida. Tal cuidado se aplica não só para a
Educação Física, é elementar para que todos os componentes curriculares possam
chegar aos estudantes de maneira igualitária.
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