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RESUMO 

 

O texto descreve o trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2014, a 
partir da proposição de desenvolvimento de práticas pedagógicas em sala de aula. A proposição de 
trabalho no contexto escolar ocorreu em virtude da nova cultura da aprendizagem aliada à tecnologia 
da informação que aproxima perspectivas da sociedade da informação, o conhecimento múltiplo do 
aprendizado contínuo. Os fundamentos teóricos que direcionaram a proposição do trabalho e a 
escrita deste, entre outros, Rodrigues (2006), e Sancho, Hernández (2006). O objetivo deste estudo 
versa sobre verificar a aplicabilidade de ferramentas tecnológicas em situações de estudo na área da 
educação física escolar. Partindo desta perspectiva a estratégia metodológica foi possibilitar aos 
alunos o contato com atividades de interatividade e raciocínio lógico através da utilização de jogos 
eletrônicos com videogame nas aulas de Educação Física, proporcionando aos alunos o manuseio de 
instrumento tecnológico com orientação docente na realização de atividade didática de jogo 
eletrônico, possibilitando o conhecimento e habilidade fornecida pelo jogo oferecido, 
institucionalizando uma sugestão de prática pedagógica a partir da utilização de recursos 
tecnológicos que promovam a interação dos alunos no contexto escolar com jogos eletrônicos 
direcionados, tais como: golfe, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e atividades de basquete. Durante 
a implementação das atividades didáticas pedagógicas foi utilizado equipamento eletrônico específico 
conhecido como videogame Microsoft Xbox 360 com kinect que possui um conjunto de câmeras que 
consegue mapear o jogador mostrando onde estão os braços, as pernas e a cabeça do usuário, 
transferindo seus movimentos para dentro da tela.   

 
 
Palavras-chave: Educação física; videogame; educação; tecnologia; jogos 

eletrônicos.   

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 As formas de aprender e ensinar fazem parte da cultura que todos devemos 

aprender e sofrem modificações com a própria evolução da educação e dos 

conhecimentos que devem ser ensinados. Cada revolução cultural nas tecnologias 

da informação e, como consequência na organização e distribuição social do saber  
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trouxe consigo uma revolução paralela na cultura da aprendizagem. De forma mais 

incisiva as novas tecnologias da informação, unidas a outras mudanças sociais e 

culturais, estão abrindo espaço para uma nova cultura da aprendizagem. Esta nova 

cultura da aprendizagem aliada à tecnologia da informação se aproxima de traços 

essenciais: 

 Sociedade da informação; 

 Conhecimento múltiplo; 

 Aprendizado contínuo. 

Com base nestas perspectivas podemos afirmar que, a tecnologia, além de 

ser uma área do conhecimento, que faz parte da educação de crianças, jovens e 

adultos constitui campo contemporâneo dos saberes, os quais necessitam ser 

explorados e compartilhados em outra área do saber, como é o caso da nossa 

proposição de estudo no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE- Turma 

2014¸ através de textos parte dos estudos realizados, contemplando todas as 

atividades realizadas no ano letivo de 2014 e 2015. Inicialmente elaboramos um 

Projeto de Intervenção Pedagógica, posteriormente aplicamos esta intervenção no 

6º ano “A” do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Vicente de Carli. 

Deste modo partimos da premissa que a tecnologia pode ser utilizada como 

alternativa metodológica nas aulas de Educação Física, na medida em que 

possibilite aos alunos o contato com atividades de interatividade e raciocínio lógico. 

Com a racionalidade crescente no século XIX, que atribuiu ao homem à tarefa de 

dominar/explorar a natureza, aliada ao também crescente processo de 

industrialização, o desenvolvimento centrado na ciência e tecnologia (C&T) passou a 

ser visto como sinônimo de progresso. 

Os alunos desta maneira desde cedo ao iniciarem o processo de 

escolarização e, mesmo fora deste, aprendem a conviver com a diversidade de 

perspectivas, com a relatividade de teorias, com a existência de múltiplas 

interpretações de toda a informação. A importância, bem como a necessidade desta 

proposição de estudo surge com a meta de buscar trabalhar em espaços 

delimitados, de acordo com o planejamento diário do professor e inserções dos 

alunos através equipamento de videogame para a realização de atividades próprias 

da área da disciplina de Educação Física, tais como: golfe, tênis, tênis de mesa, 

vôlei de praia e atividades de basquete. 

A crescente evolução e utilização de novas tecnologias vêm acarretando 



profundas mudanças no meio ambiente, nas relações e no modo de vida da 

população, colocando os indivíduos diante de novos desafios, cuja maioria da 

população não está preparada para enfrentar. Como possibilidade para melhor 

discernir situações deste tipo e atuar sobre elas, é necessário que os programas 

curriculares para o ensino da Educação Física comportem o desenvolvimento de 

atividades didático-pedagógicas ligadas à utilização da tecnologia como estratégia 

de ensino e aprendizagem. 

 A proposta de trabalho elaborada e implementada durante o período de 

estudos no PDE surgiu a partir da nossa ação em buscar unir ações explicitadas em 

estudos teóricos formulados por estudiosos, tanto da área de tecnologia da 

educação, como da área de estudos da Educação Física escolar. Num primeiro 

momento a elaboração do projeto de atividades pedagógicas foi o foco de nossa 

atuação, posteriormente as atividades foram transformadas em planejamentos de 

ensino que por sua vez delinearam situações de ensino na disciplina de Educação 

Física e, agora explicitamos através de descrição e análise reflexiva a prática 

pedagógica realizada. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

É, neste momento de reflexão e análise sobre a prática pedagógica realizada 

no contexto escolar, que buscamos delinear nosso estudo apontando para algumas 

perspectivas como a utilização de jogos eletrônicos, tais como: estimular a 

criatividade do aluno; oportunizar ao aluno aprender conteúdos que não são 

comumente trabalhados na disciplina porque a escola não dispõe de espaço físico e 

materiais, por exemplo, o golfe; o poder de concentração; solução de problemas; 

capacidade de trabalho em equipe; velocidade de raciocínio, como recurso para 

trabalhar habilidades e capacidades, como por exemplo: as capacidades de atenção 

e concentração, as coordenações visuomotoras e audiomotora, exercitando a 

postura, a agilidade, o equilíbrio e o deslocamento corporal. 

 Segundo Rodrigues (2006):  

 

Devemos aproveitar do alto poder atrativo dos jogos nos jovens para 
tornar a aprendizagem algo mais prazeroso e recompensador. (…) 
Os alunos já estão preparados às novas tecnologias, cabe agora aos 
professores começarem a usá-la. É difícil para o professor sair da 
posição de detentor do saber e partir para a construção do 



conhecimento coletivo nas salas de informática (p.9). 
 
 

  Ao propor um projeto utilizando o videogame que é um jogo eletrônico, mas 

nem por isso não é uma atividade didática, pois precisamos lembrar como os alunos 

aprendem e como os elementos educacionais estão presentes para que a 

aprendizagem torne-se uma realidade. Os jogos eletrônicos são aliados da 

educação e o objetivo é conciliar o aprendizado de uma forma mais divertida 

utilizando algo que está presente na realidade dos jovens. 

Atualmente a internet tem contribuído muito para que os jovens se interessem 

cada vez mais por jogos, especialmente os jogos on line, pois estes permitem a eles 

jogarem em qualquer lugar do mundo através do ciberespaço. Nós professores não 

podemos ignorar a realidade e precisamos conhecer o que interessa ao aluno 

utilizando as ferramentas que os jogos eletrônicos nos proporcionam para 

contextualizar e fazer da tarefa de ensinar e aprender algo prazeroso, pois a escola 

precisa estar conectada ao meio em que o aluno vive. 

Na área de ensino da Educação Física os jogos são parte integrante da sua 

metodologia, como podemos constatar no Coletivo de Autores (1993): 

 

O jogo satisfaz necessidade das crianças, especialmente a 
necessidade de “ação”. Para entender o avanço da criança no seu 
desenvolvimento, o professor deve conhecer quais as motivações, 
tendências e incentivos que a colocam em ação. Não sendo o jogo 
aspecto dominante da infância, ele deve ser entendido como “fator de 
desenvolvimento” por estimular a criança no exercício do 
pensamento, que pode desvincular-se das situações reais e levá-la a 
agir independentemente do que ela vê (p. 66).  
 

 Deste modo acreditamos que, mediante, a inserção de atividades didáticas 

nos planejamentos de ensino e aliado a estas abordagens metodológicas 

direcionadas a faixa etária e a temática/conteúdo específico, explorando jogos 

eletrônicos no ambiente escolar com o objetivo primeiro de desenvolver habilidades 

necessárias ao aprendizado entramos em sintonia com a realidade do aluno, 

atingindo os objetivos da disciplina, contribuindo para o desenvolvimento da 

educação e que a escola atinja o objetivo de proporcionar ao aluno desenvolver 

todas as habilidades e competências que dele se espera, incluindo neste 

aprendizado as novas tecnologias que já estão presentes no dia a dia do aluno. 

Ao pensarmos em tecnologia no espaço educacional, ou tecnologia na 

educação, ou educação com tecnologia e, também sobre as demandas da 



sociedade contemporânea, surgem conjecturas sobre situações educacionais nos 

processos tanto de ensino quanto de aprendizagem, sob a influência da tecnologia 

aplicada à educação. É evidente, deste modo, que não é possível dissociar uma 

área da outra. A tecnologia, enquanto instrumento qualificado que promove acesso à 

informação está presente em nosso cotidiano e, no contexto da escola.  

Ao elaborarmos esta produção escrita alguns questionamentos se fizeram 

presentes e, inclusive direcionam a escrita, de modo a explicitar questões e 

perspectivas em relação à tecnologia e o meio escolar: O que entendemos por 

tecnologia? Quais tipos de tecnologias estão disponíveis em sala de aula? Qual a 

viabilidade de uso para o processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar? 

Qual a trajetória histórica da tecnologia quando pensamos em instrumentos 

tecnológicos? 

Ao buscarmos pela origem etimológica da palavra tecnologia verificamos que 

é de origem grega: tekne e, significa “arte da técnica ou ofício”. Já a palavra logia 

vem de logos que significa “conjunto de saberes”. Assim podemos associar a palavra 

tecnologia como um conjunto de saberes que nos permite intervir no mundo e 

produzir, tanto saberes como objetos que nos permitem interagir com outros saberes 

estabelecendo aí um movimento cíclico de funcionalidade e produção humana.  

A tecnologia surgiu através da ação humana, mais precisamente no do século 

XVIII com a Revolução Industrial e com a institucionalização do capitalismo, na 

sociedade contemporânea transforma o meio social no qual convivemos, facilita 

nossos modos de vida, amplia nossas formas de comunicação. 

No contexto educacional a tecnologia através de seus instrumentos surge 

com a promessa de qualificar os processos de ensino, de instrumentalizar as 

práticas pedagógicas dos professores, inicialmente está presente nas ferramentas 

utilizadas por estes no desenvolvimento das situações de ensino: o quadro negro, o 

giz, os livros e, posteriormente se apresenta na forma de máquinas ou artefatos 

eletrônicos: televisão, videocassete, TV Pendrive, computador e tablets.  

Surge assim a perspectiva da tecnologia educacional, uma área do saber que 

reuniu além do conhecimento teórico próprio os processos, as técnicas, e as 

dinâmicas que envolvem a utilização de ferramentas digitais como instrumentos 

pedagógicos no contexto escolar daí a concepção teórica denominada TICs – 

Tecnologias da informação e da comunicação (SANCHO, HERNÁNDEZ, 2006). 

Partimos da concepção de que atualmente, os professores enfrentam 



cotidianamente desafios, no que concerne a utilização de novas tecnologias como 

instrumentos didáticos em sala de aula, desta forma, nesta produção escrita nosso 

interesse acaba por delinear um caminho para a escrita que caracteriza-se por 

responder a questão de conhecer a trajetória do avanço da tecnologia, do ponto de 

vista da sua história e do avanço de instrumentos tecnológicos presentes no 

cotidiano escolar, como o caso dos computadores. 

Temos exemplos atuais e visíveis da influência que a tecnologia exerce sobre 

as práticas docentes na educação, como a invenção e difusão da escrita na Grécia 

antiga e a invenção da imprensa que teve influência no nascimento da escola do 

século XVII. No século XX a promessa era uma verdadeira revolução através do 

filme, rádio, televisão, vídeo ou, mesmo pelo ensino programado. Thomas Edison, 

em 1911, realizou o primeiro filme para sala de aula: The Minute Men. Mais tarde ele 

sentenciou: “Os livros breve cairão em desuso. Os alunos aprenderão através dos 

olhos. É possível ensinar todas as facetas do saber humano pelo filme. Nosso 

sistema escolar será completamente transformado daqui a 10 anos” 4.  

 Podemos dizer que o discurso foi inovador e a busca por novas maneiras da 

tecnologia auxiliar a educação continuou em 1920, com o americano S. L. Presley 

criando uma máquina que fazia perguntas e o aluno só seguia em frente se a 

resposta estivesse correta. Sua invenção fundou os princípios do ensino 

programado que em 1954 é parcialmente retomado por B. F. Skinner com sua 

máquina que focava no ensino individualizado permitindo a transmissão de 

conhecimento sem a intervenção direta do professor. Podemos dizer que a máquina 

de Skinner lançou os princípios para as primeiras experiências com o computador: 

individualizar o ensino e programá-lo. 

 O “Logo”, que é uma ferramenta de apoio ao ensino regular e que também é 

utilizada por aprendizes em programação de computadores, criado por Seymor 

Papert foi o primeiro a apresentar uma abordagem construtivista da aprendizagem 

por computador com uma linguagem voltada para os alunos. O “Logo” foi concebido 

procurando ligar a inteligência artificial com o construtivismo genético e tinha como 

ideia original à proposição aos alunos um universo de comandos informáticos que se 

organizam como os esquemas piagetianos. No micromundo construtivista o 

conhecimento era compreendido como uma composição mais ou menos complexa 
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de unidades elementares de saberes e de saber-fazer. Dessa forma era o aluno o 

único construtor das suas estruturas cognitivas através do jogo das adaptações 

progressivas de seus esquemas, segundo os objetivos que ele fixava. 

 Para definir as primeiras tentativas de utilização da tecnologia com o intuito 

de ensinar ou descrever como pedagogicamente foram implementadas, 

primeiramente, iniciamos com a apresentação de terminologias, tais como: EPO 

(ensino programado por computador), depois EAO (ensino assistido por 

computador) e por fim APO (aplicações pedagógicas do computador). Atualmente os 

computadores constituem potência e acessibilidade, pois combinam 

simultaneamente textos, som, imagem, interatividade e programação, podendo 

absorver e transmitir informação para os quatro cantos do mundo. Apesar de tudo 

isso ele não faz nada sozinho e esse talvez tenha sido o motivo que desestimulou e 

até amedrontou muitos professores na sua chegada a escola em 1985, pois ele 

chegou sem software. Talvez isso explique o fracasso inicial da informática escolar. 

Os primeiros registros da utilização do computador nas escolas são do fim 

dos anos 1970 em algumas escolas norte-americanas e canadenses (principalmente 

em Quebec) e na maioria das escolas secundárias destes países desde 1985 

coincidindo com a invenção de um dos primeiros microcomputadores 

comercializados: O Apple I (1976), que é seguido pelo Apple II (1977). 

 Quando em 1977 o Apple II começou a ser comercializado o computador 

deixa de ser assunto de especialistas ou amadores apaixonados e entra na vida de 

milhares de norte-americanos, pois agora ele era menor e mais barato tornando-se 

também suporte de videogames, aumentando seu potencial de cálculo e o 

aperfeiçoamento de seus softwares. O Apple II além de sua utilização doméstica 

também se faz presente nas atividades profissionais e é o primeiro computador 

presente nas salas de aula não só dos Estados Unidos, mas também em Quebec 

(Canadá) e na Europa. 

 Devemos ressaltar que nos últimos cinquenta anos o sistema educacional 

passou por transformações pertinentes e ousadas, como por exemplo, sofreu 

mudanças como a chegada da televisão com utilização no contexto escolar, como 

instrumento didático auxiliar no desenvolvimento dos planejamentos de ensino, os 

novos meios de transporte, as novas tecnologias da informação e da comunicação - 

TICs, sendo que essas tecnologias revolucionaram vários hábitos da sociedade. 

Podemos destacar que a mudança mais importante na educação foi o crescimento 



extraordinário da Internet, especialmente na sua versão gráfica conhecida como 

Web, que mudou os hábitos sociais e as maneiras das pessoas se comunicarem. 

 Desta maneira no decorrer dos anos seguintes a Internet e a Web se 

tornaram elementos presentes no cotidiano das escolas na América do Norte e da 

Europa. Outra mudança que a Internet e a Web provocaram foi a sociedade 

industrial para uma sociedade informatizada, uma sociedade do saber. Deste modo 

podemos definir que no ano de 1985 foram registrados os passos inicias entre a 

educação e a Internet, com a criação da rede de comunicação NSFNET, baseada 

nos protocolos da Arpanet, que ligava centros de pesquisa e de educação, pela 

National Science Foundation5. Entre 1989 e 1991 o britânico Tim Berners-Lee 

inventou a versão gráfica da Web, mais precisamente a rede WWW (Word Wide 

Web) que tinha como objetivo facilitar a comunicação e a troca de informações 

criando principalmente uma linguagem hipermídia, o HTML (hypertext markup 

language), ele também está na origem do http (hypertext transfer protocol) e das 

URL (universal resource locators). 

 A explicitação da história da tecnologia, mais especificamente dos 

instrumentos tecnológicos: computador e a Internet, possibilita a atitude de 

constatação em relação a importância, que o conhecimento da história, em termos 

de desenvolvimento da tecnologia representa no contexto escolar, em termos de 

autonomia quanto a utilização de instrumentos para promover conhecimento e, para 

a produção de outros instrumentos e, que a tecnologia se faz presente ao 

pensarmos em termos de educação, de melhorias se não aliarmos a educação e a 

tecnologia. A Internet tida como ferramenta, que promove a comunicação é outro 

fator que favorece este desenvolvimento, pois permite que em poucos minutos ou 

segundos as informações viagem pelo mundo. O grande desafio é saber como 

utilizar a tecnologia na educação, o que ela pode ajudar no dia a dia da sala de aula 

e como despertar no aluno o interesse por assuntos mais complexos. Outro fator 

que não podemos esquecer é que esta informação também está disponível para o 

aluno e cabe aos professores ajudá-los a usá-la da melhor maneira possível. A 

tecnologia traz grandes benefícios para a educação quando bem utilizada. Ao 

aliarmos educação e tecnologia podemos transformar a forma de aprender e 

ensinar, pois agora temos mais um elemento a ser considerado além do professor, 
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do quadro, do giz e do livro que é a Internet.  

 A partir das explanações colocadas neste texto focamos nossa discussão sob 

o ponto de vista de questionamentos, tais como: Educação e tecnologia como fazer 

para entendamos esta relação de modo a qualificarmos a prática pedagógica? 

 Deste modo, situamos nossas considerações em algumas concepções como, 

por exemplo: a tecnologia é versátil e se adapta a qualquer perspectiva de ensino e 

aprendizagem haja vista as diversas aplicações tecnológicas no cotidiano de nossa 

vida. O grande desafio é colocar o computador e a internet que representam uma 

tecnologia suave numa estrutura cercada por tradição e costumes que é a nossa 

escola sendo por vezes dura especialmente para aceitar mudanças. Para isso é 

fundamental que todo o universo que compõem a escola precisa revisar sua prática 

cotidiana de entender como se ensina e como as crianças e jovens aprendem nos 

dias atuais. A mudança tem que ser no currículo, na avaliação, nos espaços 

educativos e também na gestão escolar. 

 A associação do computador e suas tecnologias, especialmente a internet, 

são mecanismos que tem grande poder de transformar o que tocam ou quem as 

toca e na visão de seus criadores até o impossível. Um destes desafios que eles 

acreditam ser possível modificar é melhorar o ensino motivando os alunos ou 

criando redes de colaboração. 

 Atualmente seria uma atitude social retrógrada negar a influência das 

tecnologias de informação e comunicação na formação do mundo, mesmo que nem 

todas admitam ou acreditem nisso, pois nem sempre as transformações que 

ocorrem são positivas. Quem vive no mundo da tecnologia desenvolvida tem acesso 

a informações sem antecedentes, mas isso não significa que tenha habilidade e 

saiba como transformá-la em conhecimento. Podemos exemplificar com o aumento 

da produção de bens e riquezas que ao invés de diminuir as desigualdades 

socioculturais tem aumentado cada vez mais. A tecnologia também tem contribuído 

de forma vigorosa no desenvolvimento da indústria bélica. Desta forma as boas 

intenções que são apresentadas em seu desenvolvimento nem sempre passa de 

apenas boas intenções ou serve para mascarar os reais objetivos para que ela seja 

utilizada. 

 Segundo Sancho, Hernández (2006), dois argumentos básicos devem ser 

considerados: 

 



 As tecnologias da informação e comunicação estão aí e ficarão por 
muito tempo, estão transformando o mundo e deve-se considerá-las 
no terreno da educação. As tecnologias da informação e 
comunicação não são neutras. Estão sendo desenvolvidas e 
utilizadas em um mundo cheio de valores e interesses que não 
favorecem toda a população. Além de considerar que um grande 
número de pessoas seguirá sem acesso às aplicações das TIC em 
um futuro próximo, deve-se lembrar que os processos gerados pela 
combinação dessas tecnologias e das práticas políticas e econômicas 
dominantes nem sempre é positivo para os indivíduos e a sociedade 
(p. 18).  

 

 Estes argumentos podem explicar porque a tecnologia criou tantas 

expectativas na área da educação sendo considerada o motor da inovação 

pedagógica, mas já se passaram trinta anos, um grande volume de investimentos e 

o uso da tecnologia ainda apresenta algumas questões, segundo Sancho, 

Hernández (2006): 

 

Porque, apesar da existência de programas específicos de introdução 
do computador nas aulas, na maioria dos países sua presença 
costuma ser insuficiente ou anedótica?  O que precisaria mudar na 
política educacional e nas escolas para que professores e alunos 
pudessem beneficiar-se das contribuições destas tecnologias? (p. 
18).  
 

Desta maneira podemos considerar que estas questões distanciaram os que 

defendem que a tecnologia trouxe consigo novas perspectivas educacionais, porém 

ainda distante da realidade da escola, em termos de manutenção e uso e os que 

veem na sua utilização um caminho pedagógico substancial para as políticas 

educacionais e as condições materiais das escolas.  A educação enquanto processo 

institucional com suas especificidades não é diferente dos demais sistemas sociais 

no que tange a influência da tecnologia, tanto na questão política como econômico 

que são eles que promovem seu desenvolvimento e extensão. 

 

2.1 PESQUISA PRÁTICA  

   

 A prática pedagógica da intervenção ocorreu na turma do 6º ano “A” do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Vicente de Carli. Para 

desenvolvermos a unidade didática foi dividida em oito planejamentos de ensino, a 

saber: 

 1º - No dia 05 de fevereiro de 2015 apresentamos o Projeto de Intervenção 

Pedagógica a Comunidade Escolar onde fizemos um breve apanhado sobre os 



processos de aprender e ensinar que constituem a cultura e são modificados com a 

evolução da educação e dos conhecimentos que são desenvolvidos. As novas 

tecnologias da informação junto com outras mudanças sociais e culturais estão 

abrindo espaço para uma nova cultura da aprendizagem. Descrevemos o jogo 

eletrônico que utilizaremos e seu funcionamento na implementação do projeto.  

 2º - No dia 17 de março de 2015 foi à vez dos alunos terem a oportunidade de 

conhecer nosso projeto. Num primeiro momento foi realizado um questionamento 

aos alunos sobre como veem a atividade de jogar de modo a impulsioná-los a 

interagirem com as atividades previstas nos planejamentos de ensino que serão 

desenvolvidas ao longo da intervenção. Foram feitos os seguintes questionamentos 

para eles: - O ato de jogar envolve lazer e aprendizado? – É possível desenvolver 

habilidades mentais ao manusear um jogo? – Quando o jogo é atrativo, envolvente? 

– O fato de aprender algo quando se está jogando é prazeroso? – O lazer pode 

tornar-se espaço de aprendizado e ainda assim ser lazer? 

 3º - No dia 18 de março de 2015 foi demonstrado aos alunos o funcionamento 

do Microsoft Xbox 360 com kinect e também foram descritos os jogos que seriam 

desenvolvidos nas próximas aulas e por fim foi oportunizado a eles a utilização do 

equipamento buscando sua familiarização. 

 4º - Nas aulas dos dias 19, 24 e 25 de março de 2015 as atividades 

desenvolvidas foram com a modalidade de Tênis de Mesa. Inicialmente foi 

explanado aos alunos como seria desenvolvida a atividade de Tênis de Mesa 

durante as aulas de Educação Física no Projeto de Intervenção Pedagógica. 

Primeiro foi questionada a turma se conhecem e já jogaram o Tênis de Mesa 

convencional, jogado com mesa, raquete e bolinha. A partir das colocações deles foi 

realizado a introdução da aula. Também foram feitas as seguintes perguntas: - Você 

já jogou Tênis de Mesa? – Como é o Tênis de Mesa que você conhece e quais 

equipamentos compõem o jogo? – Você acha interessante jogar Tênis de Mesa no 

videogame durante a aula de Educação Física? 

 Na sequência foi demonstrado o funcionamento do Microsoft Xbox 360 com 

kinect com o jogo de Tênis de Mesa para os alunos e permitido que eles 

escolhessem o colega com quem iriam jogar. Ao final da aula foi realizado 

questionamento com eles para verificar a aceitação. 

 5º - Nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril de 2015 foram desenvolvidas 

atividades com o Tênis, uma modalidade que não é comumente estudado. Ao iniciar 



a atividade foi verificado com o grupo participante de alunos se conheciam se já 

haviam jogado ou se assistiram alguém jogar Tênis, seja pessoalmente ou pela 

televisão, para tanto foram feitos os seguintes questionamentos: - Você conhece o 

jogo de Tênis? – Você já jogou Tênis? – Já assistiu alguém jogar Tênis? Onde? – 

Gostaria de aprender um esporte novo? – Seria maior seu interesse se este esporte 

fosse jogado no videogame e durante a aula de Educação Física?  

 Após a demonstração de como é desenvolvida a prática do Tênis com o 

Microsoft Xbox 360 com kinect os alunos escolhem o colega que gostariam como 

parceiro para que jogasse com ele. Para que todos tivessem a oportunidade de jogar 

a duração das partidas foram adaptadas. Também foi realizada a socialização entre 

os alunos e observado como era a agilidade, coordenação, flexibilidade e 

lateralidade no desenvolvimento das atividades. 

 6º - Nos dias 7, 8 e 9 de Abril de 2015 as atividades foram desenvolvidas com 

o Golfe, uma modalidade que habitualmente não é praticada nas escolas e pouco 

difundida no Brasil. Inicialmente foi realizado um questionamento com os alunos da 

turma, com estas questões: - Você conhece o jogo de Golfe? – Você já jogou Golfe? 

– Já assistiram alguém jogar Golfe? Onde? – Seria maior seu interesse se este 

esporte fosse jogado no videogame e durante a aula de Educação Física?  

 Antes de entrar no jogo propriamente dito, foi necessário fazer um breve 

histórico da modalidade, posteriormente foi realizada a demonstração de como é 

desenvolvido o Golfe no Microsoft Xbox 360 com kinect. Inicialmente foi deixado os 

alunos optarem por jogar ou não e depois eles puderam escolher o colega para 

jogar. Observamos a habilidade técnica dos alunos no desenvolvimento das 

atividades. 

 7º - Nos dias 14 e 15 de Abril de 2015 foram desenvolvidas as atividades com 

o Vôlei de Praia. Inicialmente foi feita a explanação da forma como seriam 

desenvolvidas as aulas e na sequência foram feitos os seguintes questionamentos 

aos alunos: - Você já jogou o Vôlei de Praia? – Como é o Vôlei de Praia que você 

conhece e quais equipamentos compõem o jogo? – Você acha interessante jogar 

Vôlei de Praia no videogame durante a aula de Educação Física? 

 Na sequência foi demonstrado o funcionamento do Microsoft Xbox 360 com 

kinect com o jogo de Vôlei de Praia para os alunos e permitido que eles 

escolhessem o colega com quem iriam jogar. Ao final da aula foi realizado 

questionamento com eles para verificar a aceitação da atividade. No transcorrer das 



aulas foram observadas a socialização dos alunos, as habilidades motoras, a 

coordenação, a velocidade e a flexibilidade.  

 8º - Nos dias 23 e 24 de Abril de 2015 foram desenvolvidas Atividades de 

Basquetebol (arremesso). Para iniciar a aula foram feitos os seguintes 

questionamentos: - Você conhece o jogo de Basquetebol? – Já realizou os 

fundamentos do Basquetebol? – Seria maior seu interesse se pudesse fazer estes 

fundamentos utilizando o videogame durante as aulas de Educação Física?   

 Posteriormente foi realizada a demonstração de como é executada a prática 

das Atividades de Basquetebol com o Microsoft Xbox 360 com kinect os alunos 

escolheram o colega que gostaria que jogasse com ele. Ao final da aula foi realizado 

questionamento com eles para verificar a aceitação da atividade. No transcorrer das 

aulas foram observadas a socialização dos alunos, a coordenação, a força, a 

velocidade e a resistência deles na realização desta atividade. 

 

2.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

 Iniciamos nossa análise a partir da concordância teórica com os autores 

Rodrigues (2006), e Sancho, Hernández (2006)  no que se refere a tecnologia 

aplicada a educação, e respaldando-se na afirmativa de que os pressupostos 

teóricos podem pode ser visualizados na prática pedagógica desenvolvida com os 

alunos do 6º ano “A” do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Vicente 

de Carli.  

 Entendemos que na contemporaneidade é indissociável a tecnologia de 

nosso cotidiano, visto que a sociedade é basicamente tecnológica e exige de nós 

conhecimento e atitude de interação e produção de meios tecnológicos como 

condição de sobrevivência social. Assim ocorre também em relação ao ambiente 

escolar. A escola está inserida nesta sociedade tecnológica interativa e informativa. 

Para Setton (2015): 

 

As novas tecnologias não só estão presentes em todas as atividades 
práticas do mundo do trabalho, como também se tornam vetores de 
experiências do cotidiano (91). 

 

 A instituição escola precisa considerar que as crianças, cada dia mais cedo, 

estão tendo contato com a tecnologia e desta forma é imprescindível entender como 



se ensina e como as crianças e os jovens aprendem nos dias atuais. Segundo Sena 

(2011): 

 

Mas, apesar da crescente popularização dos computadores na 
educação e o grande fascínio que eles exercem sobre as crianças e 
adolescentes, há o risco desta geração da informática não ter acesso 
a um uso adequado e produtivo do computador, visto que o processo 
de implementação e utilização deste instrumento, para o ensino, 
ultrapassa a montagem de laboratórios de informática, além de que a 
introdução das TIC está associada não apenas a mudanças 
tecnológicas, mas também às de cunho social (2). 

 

 Os professores não podem desconhecer esta verdade e tem que perceber o 

que interessa ao aluno fazendo uso de ferramentas, que são apresentadas pelos 

jogos eletrônicos, criando assim um cenário que faça da tarefa de ensinar e 

aprender uma forma agradável aproximando desta maneira a escola da realidade 

que cerca a grande maioria de nossos alunos. Com relação a esta afirmação Sena 

(2011), nos diz: 

 

É preciso também criar ambientes especialmente destinados à 
aprendizagem onde os alunos possam construir seus conhecimentos 
de forma cooperativa e interativa não esquecendo os estilos 
individuais de aprendizagem. Para isso, é necessário que os 
professores estejam capacitados para preparar a sociedade para 
conviver com as TIC, como agente participativo e produtivo (2). 
 

 
 Com relação à implementação do projeto de intervenção pedagógica com os 

alunos do 6º ano “A” do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Vicente 

de Carli:  

 1º - Apresentação a Comunidade Escolar do Colégio Estadual Professor 

Vicente de Carli de como será implementado o Projeto de Intervenção Pedagógica 

desenvolvido durante o PDE/2014. A Comunidade Escolar foi receptiva. Fez alguns 

questionamentos procurando buscar mais detalhes da forma que seria 

implementada e sobre o equipamento que seria utilizado. 

 2º - Apresentação aos alunos do 6º Ano “A” do Ensino Fundamental – Séries 

Finais o que era o Projeto de Intervenção Pedagógica e como seriam desenvolvidas 

as atividades durante as aulas. O grande desafio nesta etapa era fazer os alunos 

gostarem da ideia e se interessarem em participar do projeto. Após a explanação 

detalhada era visível o interesse demonstrado por eles em participar do projeto.  



 3º - Demonstração do funcionamento do Microsoft Xbox 360 com kinect e 

descrição dos jogos que serão utilizados durante a implementação aos alunos, 

permitindo que utilizassem o jogo como forma de familiarização com o mesmo. 

Existia a preocupação com relação à participação de todos os alunos, pois um 

reduzido número não conhecia o equipamento e nem tinha jogado utilizado o 

videogame, mas por outro lado para a grande maioria que já tinha jogado utilizando 

o videogame foi uma vibração total. Ao questioná-los sobre como definiam as aulas 

utilizando o videogame à maioria gostou da ideia, acharam legal, que seria divertido, 

radical e que seria possível se desenvolver. Após passar o primeiro contato até os 

alunos que nunca haviam jogado começaram a se soltar. 

 4º - A primeira atividade desenvolvida foi o de Tênis de Mesa utilizando o 

Microsoft Xbox 360 com kinect. Inicialmente foi apresentado a modalidade esportiva 

e realizado levantamento de quem já havia jogado a mesma. A modalidade não era 

desconhecida para a grande maioria, mas jogada na forma tradicional. Foi explicado 

o funcionamento do jogo e os alunos formaram duplas escolhidas por eles e jogaram 

entre si. No transcorrer da atividade foi possível verificar algumas dificuldades 

apresentadas pelos alunos participantes, dentre as quais identificamos, por exemplo, 

índices perceptíveis de baixa coordenação motora, a orientação espacial e a 

concentração. As correções foram realizadas no transcorrer dos jogos. Ao final das 

primeiras aulas já foi possível ver a melhora dos alunos com relação à coordenação 

motora e a orientação espacial. Na medida em que ele praticava, a concentração foi 

atingindo níveis mais elevados de interação com a atividade pedagógica. Ao final 

das aulas foi realizado um levantamento com eles sobre o que estavam achando: 

todos gostaram, consideraram legal, divertido, diferente e que se aprende melhor, 

estas são algumas das definições utilizadas pelos alunos.   

 5º - Em relação à atividade do Tênis, que não é uma modalidade esportiva 

muito difundida entre os alunos como foi constatado num levantamento realizado 

com eles, onde alguns só conheciam a modalidade pela televisão e outros nem 

assim, apresentou-se um desafio que era demonstrar um jogo novo para a maioria. 

O que facilitou o andamento das atividades é que os alunos já estavam habituados 

com o videogame e o que demandou um pouco mais de tempo foi à explicação 

sobre o jogo que para eles era novo, com um breve histórico da modalidade e as 

principais regras. Passados estes momentos foi possível observar a evolução deles 



e a satisfação por conhecer uma nova modalidade esportiva. Também verificamos a 

melhora em alguns aspectos como coordenação, a flexibilidade e a lateralidade. 

 6º - O desenvolvimento da atividade de Golfe utilizando o Microsoft Xbox 360 

com kinect foi um grande desafio, pois a maioria absoluta não conhecia a 

modalidade esportiva. Como é um jogo desconhecido foi apresentado um histórico 

da modalidade, as principais regras e como era jogado no videogame. Um desafio 

extra foi manter a atenção dos alunos para um esporte desconhecido, mas ao final 

quando foi realizado um levantamento com os alunos foi constatado que a grande 

maioria gostou de praticar e consideraram o jogo diferente e radical. 

 7º - As atividades desenvolvidas com o Vôlei de Praia utilizando o Microsoft 

Xbox 360 com kinect foi mais fácil seu encaminhamento, pois a modalidade é 

conhecida pelos alunos. No transcorrer das atividades foi possível verificar algumas 

dificuldades com relação às habilidades motoras, a coordenação, a velocidade e a 

flexibilidade, pois o jogo demanda maior movimentação e envolve o deslocamento e 

salto, além do movimento de braços. No transcorrer dos jogos eram feitas as 

correções e considerações necessárias. Após as primeiras aulas foi constatado a 

melhora dos alunos, especialmente quando eles conseguiam coordenar os 

movimentos e isso pode ser observado na duração de cada rally e acaba 

envolvendo os alunos que estão somente assistindo. A aceitação deles foi muito 

boa. 

 8º - As Atividades de Basquetebol utilizando o Microsoft Xbox 360 com kinect 

encerrou a implementação do projeto. Como a modalidade de basquetebol 

normalmente é desenvolvida nas escolas e, portanto de conhecimento dos alunos, 

facilitou o andamento das aulas. A atividade desenvolvida foi o arremesso em 

diversos pontos em frente à cesta. É uma atividade que exige dos alunos 

coordenação, força, velocidade e resistência dos alunos. No transcorrer das aulas 

procuramos melhoras nas capacidades físicas básicas dos alunos principalmente 

porque as atividades são desenvolvidas com pequeno intervalo entre um arremesso 

e outro. No levantamento oral feito com os alunos eles colocaram que: era divertido; 

interessante; difícil se concentrar; que movimenta corpo e mente. De maneira geral 

todas as modalidades apresentadas e desenvolvidas através do videogame foram 

bem aceitas e foi possível verificar a melhora dos alunos em todos os aspectos e 

querem saber quando terão aulas diferentes. 

 



3. CONSIDERAÇÕES 

 

O viés colaborativo entre tecnologia e educação possibilita a disciplina de 

Educação Física interfaces no espaço escolar, em específico no ambiente de sala de 

aula, a aprendizagem dos conteúdos da disciplina na turma em que se realizou a 

intervenção pedagógica. O processo de ensino ocorre de maneira lúdica, e 

qualitativa no sentido de propiciar o real entendimento do conhecimento construído a 

partir da interação com o jogo proposto. 

A utilização da tecnologia como instrumento didático propósito a que propõe a 

atividade do jogo promove a interação entre ensino, aprendizado e diversão, pois é 

necessário considerar que a tecnologia se faz presente no dia a dia da grande 

maioria dos alunos nos mais diversos tipos de aparelhos. 

 Com o manuseio de ferramentas tecnológicas no sentido de utilização de 

instrumentos tecnológicos materializou situações de ensino possíveis observar, nas 

quais ocorreram, tanto o processo de ensino, como de aprendizagem, pois na 

medida em que o professor ensinava, também aprendia com os alunos porque o 

videogame faz parte do cotidiano deles, muito mais do que o do professor e também 

pela disponibilidade que eles tinham ao aprender e ensinar o colega. 

A ideia da utilização do Microsoft Xbox 360 com kinect no espaço das aulas 

de Educação Física, era oportunizar uma atividade que também se preocupasse 

com as atividades físicas corporais, pois é o movimento que o aluno faz que o jogo 

se desenvolva, pois é só observar às habilidades motoras, a coordenação, a 

velocidade, a flexibilidade, a orientação espacial, especialmente com os membros 

superiores e inferiores que cada uma das atividades exige. Também destacamos a 

concentração que precisa para seguir as orientações que aparecem na tela.  

Ao instrumentalizar os alunos a manusearem instrumento tecnológico, com 

orientação docente na realização de atividade didática de jogo eletrônico, 

procuramos utilizar jogos que eles conheciam, quer por ter praticado ou pela 

televisão e outros que eram desconhecidos totalmente para a grande maioria deles. 

Principalmente que fossem jogos esportivos e que não tivessem violência seguindo 

a orientação e o planejamento do professor. 

Cada jogo utilizado oferece diversas possibilidades didáticas interativas com o 

conhecimento e habilidade especifica, foi possível constatar que os alunos após os 

primeiros contatos com os jogos, conseguiram assimilar esta situação.  



Os períodos que correspondem aos momentos nas aulas de educação física 

a aplicação do projeto de intervenção aqui descrito e analisado houve preocupação 

de manter em contato com a direção e equipe pedagógica, buscando integrá-los ao 

desenvolvimento do projeto, inclusive na hora da implementação eles eram 

convidados a assistir as aulas, onde eram trocadas informações sobre a qualificação 

dos alunos e fazendo observações no desenvolvimento das atividades.  Destaco 

algumas considerações feitas por eles: a criança desenvolve habilidades como 

raciocínio lógico, a inteligência interpessoal e intrapessoal; quando fizemos algo que 

gostamos é muito mais prazeroso; a escola pode utilizar os espaços escolares e 

proporcionar aos alunos momentos de interação e único no desenvolvimento integral 

do ser humano. 

Durante o processo interventivo foi delimitado o espaço de execução do 

mesmo no ambiente de sala de aula em específico nas as aulas de Educação 

Física. Dentre as dificuldades, a partir desta delimitação de espaço apontamos 

outras demandas, tais como: a instituição em que executamos nossa prática 

pedagógica não possui um videogame, não possui instalações físicas adequadas a 

este tipo de atividade, não dispõe de uma tela de transmissão adequada, sendo que  

estas constatações não podem contribuir para inviabilizar ações docentes no sentido 

de tentativas para desenvolver uma ideia por falta de material, pois na Educação 

Física isto é muito mais comum do que se imagina, inclusive muitas vezes faltando 

espaço físico para sua prática. A dificuldade é que traz crescimento. Sabemos que 

todas as mudanças que aconteceram na educação tiveram um primeiro passo e na 

maioria das vezes com muitas dificuldades e enfrentando obstáculos que pareciam 

instransponíveis, podemos relacionar inicialmente foi o quadro negro, o giz e os 

livros. Posteriormente a dificuldade se apresentou na forma de máquinas ou 

artefatos eletrônicos: televisão, videocassete, TV Pendrive, computador e tablets, 

algumas destas já chegaram e saíram sem funcionar corretamente e outras ainda 

não estão totalmente implantadas e nem atendem as necessidades.  

 O projeto de intervenção pedagógica desenvolvido e analisado neste texto 

acadêmico aponta ou permite reflexões, dentre as quais destacamos: a comparação 

de modalidades esportivas tradicionalmente jogadas na escola como tênis de mesa, 

vôlei e basquetebol e a forma de praticá-las usando o videogame; pesquisar outros 

jogos que possam ser utilizados em sala de aula, mesmo alguns que podem ser 

praticados na escola, como atletismo e dança, e outros que não podem ser 



praticados por não ter espaço físico ou mesmo material adequado. Hoje a gama de 

jogos é grande basta saber selecioná-los e direcioná-los com o planejamento 

elaborado pelo professor. A indicação é que todos os jogos que forem utilizados 

devem estar previsto no planejamento e utilizar jogos que exijam o movimento do 

corpo todo dos alunos.   

 A experiência de poder estudar aquilo que era uma simples ideia ou 

curiosidade, com as mais diversas interrogações e dúvidas, se daria certo, se os 

alunos participariam se conseguiríamos mostrar outras modalidades esportivas 

utilizando um videogame, enfim ao iniciarmos a escrever o projeto as dúvidas eram 

muitas e hoje temos a certeza que é possível.  

 Quando a gente vai para sala de aula implementa o projeto e o resultado é 

bom, pode-se constatar que a ideia tinha fundamento. Poder trazer novas 

ferramentas para as aulas de Educação Física é muito gratificante. A nossa proposta 

não é substituir a Educação Física realizada tradicionalmente pelo uso puro e 

simples do videogame, mas sim que seja uma ferramenta que complemente o 

planejamento do professor, que considere a forma que os alunos e jovens aprendem 

atualmente e que a tecnologia está presente no dia a dia de todos nós e por isso 

precisamos rever nossa forma de ensinar. 

O PDE enquanto oportunidade de qualificação da prática docente 

corresponde a um determinado momento profissional capaz de gerar oportunidades 

de colocar-se novamente como estudante em processo de formação continuada, 

pois permitiu voltar a estudar efetivamente, ser estudante, tendo como principal 

preocupação do seu dia estudar. Com certeza nos remete ao outro lado, o lado do 

aluno. E ao voltar para a sala de aula, também há um crescimento como educador. 
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