
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS  

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

LAIANE FERNANDA DE SOUZA 

GUNTHER VOELLGER SCHWAB 

 

 

 

 

 

 

JOGOS ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

UMA PROPOSTA DE ENSINO DO ATLETISMO 
 

ELECTRONIC GAMES IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: A 

TEACHING EDUCATION APPROACH 

 

JUEGOS ELECTRÓNICOS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 

ESCOLAR: UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA DEL 

ATLETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA-ES 

2018



 

 
 

LAIANE FERNANDA DE SOUZA 

GUNTHER VOELLGER SCHWAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGOS ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

UMA PROPOSTA DE ENSINO DO ATLETISMO 
 
 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de Licenciatura 

em Educação Física do Centro de Educação 

Física e Desportos da Universidade Federal 

do Espírito Santo, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Licenciatura em 

Educação Física. 

 

 

Orientador: Prof. Me. Ronildo Stieg 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA-ES 

2018 

 

 



 

 
 

 

 

LAIANE FERNANDA DE SOUZA 

GUNTHER VOELLGER SCHWAB 

 

 

 

 

 

 

JOGOS ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

UMA PROPOSTA DE ENSINO DO ATLETISMO 

 

 

Artigo apresentado ao curso de Licenciatura 

em Educação Física do Centro de Educação 

Física e Desportos da Universidade Federal 

do Espírito Santo, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Licenciatura em 

Educação Física. 

 

 

 

Aprovado em ............./............./............           Nota:............... 

 

BANCA EXAMINADORA: 

_______________________________________________________________ 

Prof. Me. Ronildo Stieg 

Orientador 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr.Wagner dos Santos 

Examinador 2  

_______________________________________________________________ 

Prof. Me. Bruno de Almeida Faria 

Examinador 3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor de Educação Física, as dificuldades que encontramos 

não podem ser “obstáculos” e sim “barreiras” que se movem e 

nos leva rumo à vitória.  

 

Olinda Gremski Padilha 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaríamos de agradecer nossos pais, amigos e familiares por nos apoiarem e estarem 

conosco nessa caminhada durante o curso de licenciatura em Educação Física. 

Agradecemos ao nosso professor Me. Ronildo Stieg, orientando, por sua dedicação e 

contribuição no presente trabalho. 

À professora da disciplina de estágio supervisionado, Ivana, que nos permitiu utilizar 

sua disciplina para que pudéssemos levar nosso projeto a campo. 

À equipe pedagógica da EMEF “Izaura Marquesda Silva” e principalmente ao professor 

de Educação Física que nos possibilitou a entrada na escola e a execução da nossa 

pesquisa-ação.   

E por último, porém, não menos importante, a todos os professores do Centro de 

Educação Física e Desportos da UFES pelos conhecimentos a nós transmitidos ao longo 

do curso, nos permitindo compreender e intervir na realidade escolar de forma mais 

segura e confiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO 

O presente trabalho nos ajuda a pensar como inserir as tecnologias de maneira efetiva na 

escola para proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa. Consiste em uma 

pesquisa-ação desenvolvida na Educação Física escolar que utilizou os jogos eletrônicos 

como ferramenta pedagógica para o ensino do atletismo. Para tanto, apresenta como 

resultados algumas possibilidades de seu uso e de sua potencialidade para os processos 

de ensino-aprendizagem, tomando como referência as experiências com as crianças na 

escola. Além disso, evidenciamos como os jogos eletrônicos nos ajudam a pensar novas 

possibilidades de práticas corporais, já que é uma área de interesse dos estudantes, com 

tendência a facilitar sua aceitação nas aulas de Educação Física.  

Palavras-chave: Educação Física; Jogos eletrônicos; Pesquisa-ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT  
 

The present paper helps us think about how to effectively introduce technologies in 

school to provide meaningful learning for students. It consists of an action research 

developed in School Physical Education that used electronic games as a pedagogical 

tool for the teaching of athletics. To that end, it presents as results some possibilities of 

its use and its potential for the teaching-learning processes, taking as reference the 

experiences with the children in the school. In addition, we show how the electronic 

games help us to think about new possibilities of corporal practices, since it is an area of 

interest of the students, with tendency to facilitate their acceptance in the classes of 

Physical Education. 

Keywords: Physical Education; Electronic games; Action research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo nos ayuda a pensar cómo insertar las tecnologías de manera efectiva 

en la escuela para proporcionar a los alumnos un aprendizaje significativo. Consiste en 

una investigación-acción desarrollada en la Educación Física escolar que utilizó los 

juegos electrónicos como herramienta pedagógica para la enseñanza del atletismo. Para 

ello, presenta como resultados algunas posibilidades de su uso y su potencialidad para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando como referencia las experiencias con 

los niños en la escuela. Además, evidenciamos cómo los juegos electrónicos nos ayudan 

a pensar nuevas posibilidades de prácticas corporales, ya que es un área de interés de los 

estudiantes, con tendencia a facilitar su aceptación en las clases de Educación Física. 

Palabras clave: Educación Física; Juegos electrónicos; La investigación-acción. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo corresponde a uma pesquisa envolvendo jogos eletrônicos praticados nas 

aulas de Educação Física em uma escola da rede municipal (EMEF Izaura Marques da 

Silva), localizada em Andorinhas, Vitória-ES, com alunos do 6º e 7º ano do ensino 

fundamental. 

O objetivo deste trabalho é analisar e trazer as contribuições dos jogos eletrônicos como 

ferramenta pedagógica para o ensino dos conteúdos da Educação Física no contexto da 

Educação Básica. 

Assumimos os jogos eletrônicos como instrumento de ensino dos conteúdos da 

Educação Física, por serem caracterizados como uma das formas contemporâneas de 

lazer e agora também de esporte, sendo um desdobramento da cibernética, indústria 

essa, que cresce cada vez mais no Brasil. 

De acordo com Mendes (2006) e Muñoz (2009), assim como nos Estados Unidos 

(EUA), no Brasil também se pode observar um crescimento na indústria dos 

videogames e a razão dada para isso, é de que esses jogos estão diretamente envolvidos 

com o consumo, o marketing, a mídia e a educação. 

Segundo Costa e Betti (2006), pelo menos três milhões de brasileiros frequentam as Lan 

Houses, espaços em que se jogam games conectados à internet. Além desses 

equipamentos e espaços de jogo, os celulares, hoje acessíveis a uma parte significativa 

da sociedade brasileira, também se configuram como instrumentos que possibilitam a 

prática de jogos eletrônicos, o que amplia o número de pessoas em contato com tal 

elemento da cultura contemporânea. 

Historicamente, os jogos sempre fizeram parte da vida do ser humano, revelando 

aspectos culturais e econômicos das sociedades que os desenvolveram. Nesse sentido, 

assumimos o conceito de jogo a partir de Huizinga (1993) como uma prática social 

constituída e modificada pela humanidade na sua trajetória histórica.  

Assim como visto em Vygotsky (2002), compreendemos que nos jogos (existem regras) 

as crianças aprendem regras fixas, o que permite uma consciência cada vez maior do 

objetivo a ser alcançado. O gosto das crianças pelos jogos depende da diferença de 
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motivação que ela tem em seu ambiente cultural. No entanto, a ação dos jogos é 

caminho que leva a criança à descoberta da realidade e subjetiva, porque para ela o 

objetivo sempre é real. 

Vygotsky (2002) salienta que o desenvolvimento de uma criança apresenta várias 

divergências em suas atividades tais como: necessidades de satisfação, resultado de um 

jogo ou mesmos motivos que estimulem ao ato de jogar. Tais momentos são 

caracterizados por uma gama de ações que vem satisfazer necessidades e desejos que 

não se relacionam com seu resultado, para a criança o estímulo para continuar na prática 

do jogo, ocorre sempre que em uma situação real ou imaginária há aumento do grau de 

complexidade existente nele. 

 Porém, o jeito de jogar da criança se apresenta de diferentes maneiras, de acordo com o 

contexto. Em determinado período ele é demarcado pela entrada de elementos 

tecnológicos de comunicação e informação (universo digital), vindo com um jeito de 

jogar totalmente diferente daquele que as crianças usavam para brincar até o final do 

século XX. 

As novas tecnologias e sua notável disseminação influenciam toda a sociedade, de 

forma direta ou indireta. Na medida em que as tecnologias vão evoluindo, tanto no 

número de novidades como na sofisticação dos aparelhos eletrônicos, os jogos que 

surgem a partir deles também são constantemente inovadores. Como reflexo dessa 

modernização, percebe-se um aumento no número de praticantes desses jogos, incluindo 

as crianças que, desde cedo passam a ter contato com o universo digital, fazendo dele 

um ambiente para a prática do brincar. 

Retondar e Harris (2013, p. 184) destacam que, com as constantes melhorias nos 

campos da computação gráfica e da interatividade, os jogos eletrônicos, proporcionam 

cada vez mais, aos jogadores uma experiência próxima ao real “[...] fazendo com que os 

jogadores se sintam familiarizados no campo virtual”. 

De acordo com Lévy (1996), nos é esclarecido a definição do "virtual" e do "real", dois 

conceitos que para ele, não se opõem. 

 

A palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de 

virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em 

potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no 
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entanto, a concretização efetiva ou formal. A árvore está virtualmente 

presente na semente. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se 

opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas 

maneiras de ser diferentes (LÉVY, 1996, p. 15). 

 

O mundo virtual aproxima-se de todos de maneiras diferentes. Pode ocorrer assistindo 

TV, atendendo a um telefonema, ouvindo o rádio, navegando nas redes sociais pelo 

celular, fazendo buscas nos sites via computadores, entre outros. Tudo isso já está 

presente no nosso cotidiano e não temos como abrir mão de boa parte delas. A 

tecnologia se tornou um elemento indispensável dentro das famílias. Segundo Prensky 

(2001), Margagnin, Carniello e Tosch (2005), as crianças que nascem e crescem nesse 

meio tecnológico, são chamadas de nativos digitais, pois por trazerem como 

características próprias da personalidade, o uso frequente das tecnologias, fruto desse 

contexto sociocultural. O mesmo acontece com a influência dessas novas tecnologias 

especificamente nos jogos eletrônicos nas escolas, onde estão cada vez mais presentes 

no cotidiano dos alunos, tornando-os nativos digitais.  

Esses jogos são conhecidos na literatura como Exergames (EXG), que, por definição, é 

a combinação do exercício físico com o game, permitindo que a fascinação 

pelos games seja tão aproveitada quanto a prática de exercício físico. Alguns sinônios 

para EXG, são: exertion interfaces, physically interactive game, sports interface, sports 

over a distance, active videogame, exergaming, exertion games, bodily 

interfaces e embodied interfaces.1  Conforme afirmam Sinclair et al.(2007), esse novo 

tipo de interação, recebeu maior atenção de uma área da computação conhecida 

como Human Computer Interaction (interação humano com o computador). Outros 

termos também são utilizados para definir o referido tipo de interação homem 

computador, citados por Hoysniemi (2006). 

Um exergame de grande sucesso foi o Dance Dance Revolution (DDR), criado em 

1998. Segundo Hämäläinen et al. (2005), sua fórmula "mágica" inclui nada mais que 

dança, game e música. Já em 2006, foi desenvolvido o Nintendo Wii Sports, 

 

1 Tradução, interfaces de esforço, jogo fisicamente interativo, interface esportiva, esportes à distância, 

videogame ativo, exergaming, jogos de esforço, interfaces corporais e interfaces incorporadas. 
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possibilitando ao usuário ter a experiência do movimento de diversos esportes, como 

golfe, boxe, tênis, boliche, baseball, arco e flecha, além do Wii Fit, que permite 

praticar yoga, skatee snowboard. O console é constituído de acelerômetros, dentro dos 

controles (wii remote), que tem fonte para mensurar os movimentos da mão do usuário 

em três dimensões, ampliando os aspectos de interação humana e imersão em um game 

(Fitz-Walter et al., 2008).  

Outro console que foi lançado com a função de jogar usando o movimento do jogador 

foi o Xbox 360, um videogame da Microsoft lançado primeiramente em 2005.E no ano 

de 2010, oficialmente foi lançado a nova versão chamada de Xbox 360 S (popularmente 

conhecida como Xbox 360 Slim) juntamente com o exclusivo sensor de 

movimentos Kinect. Este periférico habilita o usuário a controlar e interagir com o 

Xbox 360 sem a necessidade de um comando por um controle. Ao invés disso, são 

usados gestos, sinais de voz e/ou objetos e imagens que habilitam as devidas funções 

comandos. Outros games, como Eye Toy, do Play Station, também permitem essa 

interação e, portanto, podem ser classificados como EXG. 

Os jogos digitais também vêm mudando junto com as tecnologias. As suas plataformas, 

os personagens vêm se modificando, adquirindo características mais realistas e ao gosto 

dos jogadores. Essa mudança vem ocorrendo desde a criação do primeiro jogo digital 

em 1958 com o “tênis para dois”, onde a plataforma era um computador que pesava 30 

toneladas, media 5,50 m de altura e 25 m de comprimento e ocupava 180 m² de área 

construída.2 Já os jogos de computadores ganharam mais força nos anos 90, com os 

jogos de RPG Star craft (1998), Dragon Age Origins (2009) e League of Legends 

(LOL) (2012). 

Os jogos eletrônicos vêm ajudando na atenção, concentração e habilidades motoras, 

com a suas atualizações, cores, novidades tecnológicas, dificuldades e curiosidades, 

pontos contrastantes que geralmente são o que mais chama atenção. Tal evolução faz 

com que os novos jogos interajam com o jogador e se assemelhem com a realidade, 

 

2 O primeiro console doméstico (videogame) foi criado em 1972 e assim as suas modificações não 

pararam mais, muitos videogames de marcas diferentes foram lançados ao longo dos anos: Nintendo 

(1985), Sena (sonic-1989), Super Nintendo (1991), Playstation (1-1994, 2-2000, 3-2006 e 4-2013), 

Xbox (2001), Xbox 360 (2006), Xboxone (2013), NintendoWii (2006). 
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tendendo ser positivo quando pensado como ferramenta de ensino dos conteúdos da 

Educação Física. Compõe esses jogos: FIFA (1990), Kinect-Sports (com vários esportes 

diferentes: atletismo, tênis, golfe, beisebol, etc-2013), Just Dance (jogo de dança-2013), 

Kinect Training (esportes de aventura e radicais-2013). 

Diante da amplitude desse campo, sua disseminação acarretou na sua entrada nas 

escolas, fazendo com que as equipes pedagógicas elaborem estratégias de ensino 

mediante a contínua vinculação de novidades do mundo digital. Nesse sentido, os 

professores têm recorrido a esses recursos digitais com o objetivo de proporcionar 

interesses e motivações nos alunos em aprender o conteúdo dos diferentes componentes 

curriculares.  

Contudo, indagamos: Em que medida as escolas precisam aceitar essas inovações 

tecnológicas? O que é tecnologia? E porque não aprender com eles?   

Assim como sinaliza Moran (2011), é importante pensar como inseri-las de maneira 

efetiva na escola, afim de proporcionar aos alunos aprendizagens significativas, pois as 

tecnologias podem auxiliá-los a se relacionar, interpretar, contextualizar, significar e 

aprimorar seu conhecimento referente a um determinado assunto do seu cotidiano. 

Compreendemos que ao trazer elementos do mundo digital para dentro das escolas, bem 

como os jogos eletrônicos como ferramentas para o processo ensino-aprendizagem, 

possibilitamos a troca de experiências entre professores e alunos. Nesse sentido, 

aprender por meio dos jogos eletrônicos, se torna importante para que as equipes 

pedagógicas e docentes aproveitem desses recursos educativos para ensinar 

determinadas práticas corporais que fazem parte dos conteúdos da Educação Física. 

Além disso, se torna prazeroso para o aluno, pois, é uma forma diferente de compor o 

aprendizado e promover o acesso à tecnologia no cotidiano do mesmo. Assim, a 

utilização dos jogos eletrônicos pode ajudar em outras práticas corporais, pouco 

utilizadas nas escolas, aumentando a forma de vivenciá-las. Como afirma Costa e Betti 

(2006), a Educação Física deve se apropriar de diversas formas de vivências, fazendo 

oscilar os processos de virtualização e atualização dos jogos/esportes (e de outras 

práticas corporais como a dança, a ginástica, a luta), e, com a atualização, a realização 

corporal do que é apenas vivência eletrônica como um princípio norteador. 
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Outro ponto positivo do uso dos jogos eletrônicos é ressaltado por Retondar e Harris 

(2013), de que os alunos com necessidades especiais também podem se beneficiar dos 

jogos eletrônicos, sendo esse, um artifício facilitador para seu processo de 

aprendizagem e relações interpessoais com os colegas.  

Diante desse contexto, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), são 

indicados os jogos eletrônicos como unidade de ensino na área da Educação Física 

dentro do conteúdo de Jogos e Brincadeiras para alunos do 6º e 7º ano do Ensino 

Fundamental. O documento indica que eles aprendam a "[...] identificar as 

transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das 

tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos 

de jogos” (BNCC, 2017, p. 191). Para tanto, o uso dos jogos eletrônicos, tende a se 

tornar cada vez mais comum no processo de ensino-aprendizagem, já que atraem a 

atenção dos alunos, colocando-os em dia com as ferramentas mais utilizadas no 

cotidiano, sendo inclusive assegurada pelos marcos legais da Educação Básica.  

Nesse sentido se propõe a apresentar possibilidades de seus usos e sua potencialidade 

para os processos de aprendizagem dos alunos, tomando como referência as 

experiências com crianças de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Vitória-ES. 

Além disso, revela como os jogos eletrônicos influenciam nos processos de 

aprendizagens dos alunos e ajudam a pensar novas possibilidades de práticas corporais, 

já que é uma área de interesse dos estudantes, com tendência a facilitar sua aceitação 

nas aulas de Educação Física. 

Desse modo, o jogo abordado no presente estudo está relacionado com o componente 

curricular Educação Física, assumido como um processo dialético caracterizado por 

uma ação tanto física quanto mental, que ocorre dentro dos limites de um determinado 

tempo e local. Como salientam Costa e Betti(2006), jogar permite ir da alegria à 

tristeza, do modelo à fantasia, da liberdade à regra, da imitação à criatividade. 

Assim, dentro desse novo paradigma dos videogames, o professor de Educação Física 

tem uma função estratégica quando pensamos na aplicabilidade pedagógica dos jogos 

eletrônicos e nos reflexos que eles podem ter no desenvolvimento humano, como afirma 

Ramos (2008). 
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Nesse sentido busca-se ampliar a concepção de que os jogos digitais são favoráveis ao 

aprendizado, a partir da interação do aluno com o jogo e com o meio em que vive. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O estudo corresponde a uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa que tem sua 

organização em dois momentos. No primeiro apresentaremos os resultados de pesquisas 

relacionados ao tema em discussão obtidos por meio de mapeamento realizado no mês 

de (junho de 2017), em revistas da Educação Física brasileira classificados pelo Qualis 

Capes como A2, B1, B2. No segundo momento, apresentamos os resultados da 

pesquisa-ação (BARBIER, 2007) realizada em uma escola da rede municipal de Vitória-

ES, o que possibilitou aos pesquisadores intervir dentro de uma problemática social, 

analisando-a e anunciando seu objetivo de forma a mobilizar os participantes, 

construindo novos saberes. Na escola realizamos intervenções com jogos eletrônicos e 

uma entrevista com os alunos após sua experiência com jogos eletrônicos como 

proposta pedagógica nas aulas de Educação Física a partir do conteúdo Atletismo. 

Para Tripp (2005, p.445): 

 

 
A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos, mas mesmo no interior da pesquisa-ação 

educacional surgiram variedades distintas. 

 

 

Sob a ótica existencialista de Barbier (2007), a metodologia da pesquisa-ação não trata 

de uma simples transfiguração metodológica da sociologia clássica, mas, de uma 

transformação na forma de se conceber e fazer pesquisa em Ciências Humanas, na qual 

o cotidiano não é excluído do processo de construção do conhecimento, tanto pelo 

pragmatismo quanto pela insistência no hábito do conhecimento dos sujeitos 

envolvidos. 

 

Em uma reunião de orientação, foi sugerido fazer uma busca por estudos  em revistas 

especializadas da área, publicados  nos últimos anos sobre a temática de estudo. O 

objetivo desse mapeamento se consistiu em tentar compreender o campo e que ao 
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mesmo tempo essa produção científica pudesse nos auxiliar na análise dos dados 

resultantes da parte empírica do nosso estudo sobre os jogos eletrônicos. Assim, o 

mapeamento consistiu na busca por trabalhos publicados entre os anos 2000 à 2017, 

sendo eles encontrados nos sites de revistas de Educação Física. 

Iniciamos assim, um processo de busca nos sites das revistas (Movimento, RBCE, 

Motrivivência), na qual foi possível através da inserção de palavras chaves: videogame, 

jogos eletrônicos, eEsports, hexagames e jogos eletrônicos na escola. Encontramos no 

total nove revistas no campo da Educação Física sobre o tema duas revistas A2, três 

revistas B1 e quatro revistas B2. 

Após mapearmos dos textos que possuíam resultados referentes ao tema, fizemos uma 

seleção daqueles que diretamente se relacionavam ao uso dos jogos eletrônicos em 

contexto escolar. Esse movimento se fez necessário para potencializar e enriquecer 

nosso trabalho e compreender sua discussão no campo acadêmico. Para isso, fizemos a 

leitura na íntegra de todos os textos, captando  informações e opiniões dos autores 

expostas nos textos, principalmente para aprofundar nosso embasameto teórico. 

 

2.1 Do mapeamento 

Quadro 1 – Relação de artigos mapeados por revista, autores, título e ano de publicação 
Revistas Autor(s) Titulo Ano 

Movimento 

(A2) 

Reis e Cavichiolli Jogos eletrônicos e a busca da excitação 2008 

Cavichiolli e Reis 
World of warcraft como prática de lazer: 

sociabilidade e conflito “em jogo” no ciberespaço 
2014 

CBCE 

(B1) 

Costa e Betti 
Mídias e jogos do virtual para uma experiência 

corporal educativa 
2006 

Cruz e Silva  
A (ciber) cultura corporal no contexto da rede: uma 

leitura sobre os jogos eletrônicos do século XXI 
2010 

Junior e Cruz 

Quando a brincadeira vira coisa séria: dos mitos e 

(in) verdades sobre as relações entre jogos digitais, 

cultura e consumo 

2016 

Motrivivência 

(B2) 

Azevedo, Pires e Silva Jogos eletrônicos e suas possibilidades educativas 2007 

Camilo e Betti 
Multiplicação e convergência das mídias: desafios 

para a educação física escolar 
2010 

Zoboli e Silva 
Cibercultura e educação física: algumas 

considerações ontológicas 
2010 

Retondar e Harris  Jogos eletrônicos e violência 2013 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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No Quadro um apresentamos os textos mapeados no campo da Educação Física que 

tematizam sobre a entrada dos jogos eletrônicos no âmbito escolar e as suas diversas 

possibilidades. A partir dele, observamos que o tema ganhou força a ser discutido nos 

anos 2006 e o último texto achado foi publicado no ano de 2016. Com a evolução dos 

jogos eletrônicos a revista que veio publicando mais sobre esse assunto foi a 

Motrivivência, enfatizando cada vez mais a possibilidade do uso dos jogos eletrônicos 

nas aulas de educação física, além dos desafios a serem considerados com as aulas. 

A proposta da pesquisa-ação consistiu em trabalhar com os jogos eletrônicos nas aulas 

de Educação Física. Para tanto realizamos 9 intervenções práticas com o videogame 

Nintendo wii e o Xbox 360 com os jogos Kinect-Sports (com vários esportes diferentes: 

atletismo, tênis, golfe, beisebol, etc). Iniciamos com as práticas e no final fizemos 

entrevistas com os alunos que participaram das atividades. 

As séries demarcadas na Base Nacional Comum Curricular (2017) são os 6º e 7º anos a 

trabalhar com os jogos eletrônicos. Realizamos duas aulas por semana com duração de 

50 min na sala de informática da escola. Em seguida levamos o material: videogame, 

questionário e câmera para capitação de imagens e vídeos.      

 

2.2 Das intervenções  

 

A pesquisa-ação foi desenvolvida durante a disciplina de Estágio Supervisionado no 

Ensino Fundamental II durante o período letivo que teve duração de agosto a dezembro 

do ano de 2017, na EMEF Izaura Marques da Silva localizada em Andorinhas, Vitória, 

ES, onde ministramos as aulas de Educação Física, nas terças e quintas feiras no horário 

de 7h às 7:50 da manhã. No primeiro momento, através de uma reunião coletiva para 

classificar quais seriam as propostas de conteúdos direcionados aos alunos, chegou-se a 

conclusão que seriam a ginástica e atletismo. Optamos por trabalhar com o Atletismo 

vendo no Xbox e no Nintendo Wii uma forma de otimizar o conteúdo nas aulas, para que 

os alunos tivessem a oportunidade de conhecer e praticar as diferentes modalidades do 
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atletismo através dos jogos eletrônicos e, posteriormente, vivenciá-los no ambiente real 

onde estas práticas são realizadas. 

Antes de iniciarmos com a pesquisa-ação conversamos com a professora da disciplina 

para saber se não haveria problemas em fazer uso dessa metodologia nas aulas de 

Educação Física, sendo essa sugestão bem-aceita pela mesma. Entretanto, nos foi 

solicitado o encaminhamento de um documento esclarecendo a proposta da pesquisa, 

seus objetivos e benefícios que ela traria a própria instituição escolar. Diante disso, 

encaminhamos um documento constando as informações solicitadas. Esse documento 

foi impresso e assinado pelo nosso orientador em duas vias, sendo uma entregue a 

professora e outra a pedagoga da escola, situando nossas intenções com a pesquisa. 

Em relação ao planejamento e organização das aulas adotamos os seguintes 

procedimentos: elaboramos 19 planos de aulas com os seguintes conteúdos: ginástica e 

atletismo, sendo que eles foram divididos 9 aulas para cada conteúdo e a saída 

pedagógica na última aula. No total foram ministradas 9 aulas para os alunos de 6º e 7º 

ano com o Xbox e o Nitendo wii (os 7º anos na terça e os 6º anos nas quintas-feiras) e, 

para o encerramento das intervenções, foi feito um passeio com as turmas para o Centro 

de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

onde os alunos conheceram a sala de ginástica e a pista de atletismo. 

Na primeira aula realizamos uma introdução sobre o conteúdo atletismo, mostramos sua 

história, origem, evolução no decorrer dos anos e suas distintas modalidades. Também 

apresentamos o projeto do trabalho de conclusão de curso (TCC) e os procedimentos 

que seriam utilizados para as aulas. Ao final, fizemos um levantamento com os alunos, 

se eles faziam uso dos jogos eletrônicos, com o objetivo de obter informações sobre os 

sujeitos com os quais iríamos trabalhar. 

A segunda aula consistiu uma avaliação diagnóstica e por meio dela decidimos por 

dividir a turma em dois grupos: um grupo teve o acompanhamento na quadra enquanto 

o outro grupo ficou no auditório, local onde os jogos eletrônicos estavam instalados. 

Ambos os grupos tinham contato com o mesmo conteúdo, porém um grupo praticava a 

simulação do atletismo com o auxílio do jogo virtual e o outro grupo experimentava sua 

aplicabilidade em ambiente adaptado seguindo os princípios, fundamentos vistos 
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virtualmente, proporcionando assim, uma reflexão das diferenças e das semelhanças 

desse esporte nas duas situações de jogo. 

Ao iniciar a terceira aula, os grupos foram divididos como combinado, grupo I na 

quadra e o grupo II no auditório, ambos vivenciaram a corrida tradicional tanto no Xbox 

quanto na quadra. No início os alunos estranharam um pouco fazer a prática pelo vídeo 

game, pois muitos não sabiam que existia esse tipo de jogo. O 7º ano também teve mais 

resistência, porém, após verem os colegas participarem da aula, os demais foram 

entrando na atividade. Quando todos já haviam passado pelos jogos eletrônicos era a 

hora de trocar com o grupo da quadra.  

Na quarta aula todos os alunos de ambas as turmas participaram da aula, que consistiu 

na corrida com obstáculos, a diferença dessa aula é que os alunos não foram levados 

para a quadra por motivo de chuva e a quadra foi dividida com a professora do ensino 

fundamental I. Nesse caso, para não gerar transtornos decidimos permanecer no 

auditório. Fizemos a vivência de corrida com obstáculos no Xbox e Nintendo Wii, 

sempre dando o embasamento da pista e dos obstáculos que são utilizados em condições 

oficiais do esporte. 

Na quinta aula trabalhamos com o salto em distância, a partir da seguinte divisão: grupo 

I, na quadra e grupo II no auditório, assim, ambos sentiram a diferença das práticas, pois 

no Xbox era preciso realizar o gesto da corrida e dos saltos sem sair do lugar. A partir do 

momento em que foram para quadra e praticaram a corrida com deslocamento seguido 

do salto no colchão, ficou visível que eles tentaram fazer o mesmo movimento que o 

boneco virtual fazia, tanto o modo de correr, de estender as penas e a forma correta de 

cair. Ainda que, a princípio eles demonstrassem um pouco de dificuldade, aos poucos 

foram acertando os movimentos. 

Na sexta aula trabalhamos com os arremessos. O primeiro foi o arremesso de disco, 

porém é preciso destacar que as práticas de arremessos não foram realizadas na quadra 

pois era preciso mostrar como se fazia o movimento e a marcação na própria pista de 

atletismo. Como a visita a UFES já estava confirmada, decidimos por vivenciar essa 

prática no dia da saída pedagógica.  

Já na sétima aula propomos o arremesso de dardo, também realizado somente no 

auditório, os alunos viram e aprenderam como se faz o movimento com as mãos, braços 
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e o próprio deslocamento da corrida para efetuar o arremesso. Nessa aula muitos 

demonstraram certo grau de dificuldade, mesmo sendo pelo videogame, pois as regras a 

serem seguidas dificultavam a realização dos movimentos e isso exigia deles um esforço 

de realizar várias tentativas, à medida que eles também se mostravam estimulados a 

querer repetir a atividade até acertarem o arremesso. 

Na oitava aula deixamos os alunos escolherem outra modalidade esportiva que os jogos 

eletrônicos também proporcionam (vôlei de praia, boxe, tênis, ping pong, futebol e 

boliche) além do atletismo e que pudesse ser experimentado por eles. Nesse caso, foi 

escolhido o vôlei de praia. Antes de deixá-los vivenciar o jogo virtual expomos para 

eles algumas diferenças entre o vôlei de quadra e o vôlei de praia. Em seguida, enquanto 

alguns praticavam essa modalidade no Xbox um grupo realizava uma revisão do 

conteúdo de atletismo no Nintendo wii com as variações de corrida já que na semana 

seguinte eles iriam conhecer uma pista de atletismo oficial. 

A saída pedagógica para a UFES ocorreu na nona aula. Nela os alunos tiveram a 

oportunidade de vivenciar o atletismo na pista do Centro de Educação Física e 

Desportos da UFES. Nessa ocasião muitos fizeram a comparação entre a pista 

visualizada no jogo eletrônico e a pista oficial da universidade.  

Imagem 1 – Aula com vídeo game  Imagem 2 – Aula na pista de atletismo 

  

Fonte: Acervo dos autores. 

 

Conforme planejado anteriormente foi possível proporcionar a eles as atividades de 

corridas, salto em distância e os arremessos. Novamente muitos deles faziam 

observações da diferença de fazer os arremessos nos jogos virtuais já que eles não 
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seguram as peças e o arremesso com as peças e seus diferentes pesos. Mesmo assim foi 

possível perceber nos alunos o aprendizado do conteúdo trabalhado, tanto na 

demonstração de algumas técnicas, quanto no entusiasmo, já que praticaram antes as 

atividades através dos jogos eletrônicos. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Para mostrar mais as experiências dos alunos decidimos por aplicar dois questionários, 

um anterior as intervenções e outro após. No primeiro buscamos identificar e 

compreender o grau de proximidade que eles já tinham com os jogos eletrônicos antes 

da experiência que levamos a eles. Nesse caso, as questões envolviam a afinidade com 

os jogos eletrônicos, o contexto em que o praticavam e qual grau de motivação e de 

frequência. A partir das respostas deles elaboramos o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Relação de proximidade e frequência de uso dos jogos eletrônicos por 

alunos do 6º e 7º ano 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O Gráfico 1 representa uma pesquisa feita com os alunos antes de ter dado início as 

intervenções, a pesquisa contemplou o total de 50 alunos. Nesse momento, 45 alunos 

(90%) responderam já ter tido contato com o console ou ao menos saber do que se 

tratava, outros 5 alunos (10%) afirmaram que nunca haviam tido qualquer contato.  
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Ao serem questionados se possuíam algum tipo de console (Xbox, Play Station, 

Nintendo) em casa, 60% (30) possuíam dos alunos responderam que sim, ao passo que, 

40% (20) não possuíam estes aparelhos em casa. Dos 20 que não tinham o aparelho em 

casa 10 deles relataram praticar o jogo na casa de amigos, parentes e em lan houses. 

Levando em consideração o ano de escolarização dos participantes que responderam os 

questionários (alunos do 6º e 7º ano) identificamos que todos eles responderam gostar 

de jogos eletrônicos e, destes, 45 revelaram praticar o jogo no seu cotidiano. 

Outro ponto de análise a partir do Gráfico 1 é que, independente de classe social, 

crianças de 11 a 13 anos (6º e 7º ano) devido a cultura em que estão inseridos tendem a 

adorar jogos eletrônicos, como foi respondido por 100% dos alunos nos questionários, e 

que de alguma maneira conseguem praticá-lo, salvo em alguns casos (10%) que 

possuem algum tipo de impedimento familiar/financeiro para que possa usufruir dos 

jogos eletrônicos com frequência.  

Desse modo, percebemos que para a realidade em que estávamos inseridos, mesmo com 

um baixo poder aquisitivo os alunos tinham conhecimento e domínio de manuseio dos 

aparelhos eletrônicos, seja ele por possuir na própria residência, na casa de amigos, e/ou 

de lan houses. Isso tem revelado um movimento de usos e apropriações (CERTEAU, 

1994) feitos pelos alunos em relação aos jogos eletrônicos de que quanto maior o 

contato, com uma determinada cultura maior a possibilidade de se apropriar dela.  

Neste contexto, percebe-se que os jogos eletrônicos estão diretamente inseridos nas 

vidas dos estudantes como parte da sua cultura. O que corrobora com a ideia de 

cibercultura descrita por Gama (2005) como sendo uma incorporação natural, portanto 

fluida e imperceptível ao dia-a-dia das pessoas. 

O segundo questionário foi aplicado após as intervenções e contou com quatro 

perguntas envolvendo as aprendizagens que foram geradas a partir das experiências com 

jogos eletrônicos nas aulas de Educação Física. A partir das respostas dos alunos 

elaboramos o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Grau de impressões dos alunos do 6º e 7º ano sobre os jogos eletrônicos

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Ao final das intervenções elaboramos o segundo questionário, com o objetivo de obter 

um retorno dos alunos sobre a possibilidade da utilização do Xbox 360 como ferramenta 

de apoio para o ensino do atletismo nas aulas de Educação Física. A partir dessas 

questões tivemos um retorno positivo dos alunos conforme exposto no Gráfico 2, de 

modo que as respostas variaram entre razoavelmente e muito. 

Perguntamos aos alunos se a experiência com jogos eletrônicos nas aulas Educação 

Física contribuiu para o aprendizado deles de modo que 80% (40) responderam muito e 

20% (10) razoavelmente. Em relação se aprenderam algo novo, foi unânime a resposta 

positiva (muito). Quando questionados se o contato do conteúdo via jogo eletrônico 

facilitou fazer a prática em situação real, 80% (40) responderam muito e 20% (10) 

razoavelmente. E por fim no quesito se essa proposta de aula da Educação Física foi 

interessante para eles, 60% (30) responderam muito e 40% (20) razoavelmente. 

A pesquisa realizada na tentativa de comprovar a possibilidade do uso dos jogos 

eletrônicos na aula de Educação Física revelou dados positivos, os alunos se 

empolgaram com essa nova alternativa para as aulas. O resultado mostrou que 80% dos 

alunos acharam que os jogos eletrônicos contribuíram para as aulas de Educação Física, 

os outros 20%, que ficaram na média entre sim e não, foi pelo seu contato constante 

com aquele jogo, mas, não descartaram o seu uso para aula, pois foram práticas que não 

tem muita possibilidade de ser feito no espaço destinado a Educação Física.  
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Assim, como ressaltam Costa e Betti (2006), um caminho interessante para a Educação 

Física é a incorporação, nas aulas, de possibilidades de interação com as diversas mídias 

eletrônicas e, nesse caso, a construção de um olhar crítico e sensível sobre esse 

elemento da cultura. 

Com os jogos sendo atualizados constantemente, a ideia do seu uso nas aulas permite 

dar motivação intrínseca aos jogos eletrônicos por parte dos alunos, estimulando-os ao 

interesse para as práticas com a perspectiva de aprender algo novo. Essa foi uma 

característica muito presente durante as nossas intervenções. 

 

“Eu gostei das aulas com os jogos eletrônicos é bom para quando estiver 

chovendo e não podermos usar a quadra assim teremos a prática do mesmo 

jeito” (Laís do 6º ano). 

 

Com o avanço das aulas percebemos cada vez mais o envolvimento dos alunos com a 

prática nos jogos eletrônicos, deixando eles mais concentrados em cada movimento a 

ser executado. Kensei (2003, p.15) salienta que "[...] o videogame faz os jogadores 

reagirem a objetos rápidos com mais eficiência e conseguirem acompanhar um maior 

número de elementos visuais ao mesmo tempo." Além de induzirem a capacidade e 

agilidade de raciocínio para resolver problemas complexos, os jogos eletrônicos 

também podem aumentar a criatividade. Para Carvalho (2012) o Xbox 360 exibe uma 

dimensão avançada dos jogos, onde os alunos se movimentam dentro do espaço virtual, 

correndo, pulando, jogando para cima e frente e tentando qualquer outra ação daquele 

universo específico. Esses aspectos foram relatados pelos alunos de ambos os anos, 

 

“Professora você viu? Estou tentando pular igual ao boneco do jogo” 

(Samuel do 6º ano).  

“Eu aprendi que Educação Física não é só correr mais sim jogar videogame 

também se exercitar e poder fazer parte do nosso dia a dia nas escolas” (João 

Victor do 7º ano). 

 

Compreendemos, a partir das respostas dos alunos, que os jogos eletrônicos quando 

utilizados como recurso pedagógico para o ensino dos conteúdos da Educação Física, 

proporcionam seu aprendizado. Assim, quando perguntado aos alunos se aprenderam 



 

25 
 

algum conteúdo com a utilização dos jogos eletrônicos, todos os alunos responderam 

que sim, conforme exposto pelo aluno do 7º ano. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após um longo período de aproximação com o tema abordado nesse estudo, 

consultando a produção acadêmica da área e em conversas com profissionais de 

Educação Física que atuam na educação básica, nos propomos a desenvolver e analisar 

os impactos do uso de jogos eletrônicos como ferramenta de ensino para os conteúdos 

da Educação Física escolar.  

Por meio da pesquisa-ação, levamos a proposta de intervenção a duas turmas de uma 

escola da rede municipal de Vitória/ES para que com a mediação pedagógica e 

questionários pudéssemos apresentar os resultados de que é possível recorrer a 

tecnologia como aliada dos professores dentro das escolas, em especial aos professores 

de Educação Física.  

Após uma sequência de nove intervenções, analisamos os impactos das aulas de 

Educação Física na vida dos alunos em relação à utilização dos jogos eletrônicos, 

fomentando uma visão e um modo de uso destes aparelhos para além de um 

passatempo, mostrando que além de momentos de lazer, podemos utilizá-los como meio 

de aprendizado e apreensão de conhecimentos de forma lúdica e corporal, como 

mostrado no Gráfico 2. 

Diante desse cenário, acreditamos que, além de serem prescritos na BNCC, os jogos 

eletrônicos são efetivos para o ensino de determinados conteúdo da Educação Física 

escolar, desde que respeitadas as especificidades desse componente curricular. Ou seja, 

não basta substituir a situação real pelo virtual, mas fazer uso deles para potencializar os 

processos de aprendizagem nos alunos. Compreendemos a partir da experiência aqui 

compartilhada que os alunos, demonstram interesse em participar efetivamente nas 

aulas, colaborando assim com o professor para o ensino de novas modalidades. Desse 

modo, salientamos que o uso desse mecanismo deve ser sempre mediado pelo professor, 
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para que este não vire apenas uma atividade que os alunos praticam em casa, mas que 

eles possam atribuir sentido aquilo que aprendem e da forma como aprendem. 
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