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POR UMA CONTRIBUIÇÃO DO 
VIDEOGAME NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ESCOLAR 

valorização das aulas, por parte 
dos alunos, proporcionando uma 
educação que não se limite a ter 
os estudantes como meros es-
pectadores do saber.

Palavras-chave: Exergame;  

A CONTRIBUTION FOR THE  
VIDEOGAME CLASSES IN SCHOOL 

PHYSICAL EDUCATION

Abstract: The main objecti-
ve of the study was to analyze 
the contributions of the applica-
tion of technologies in physical 
education classes – in particular 
the game – as a learning tool in 

-
tion of a public school. The rese-
arch methodology relied on the 
interpretive descriptive qualita-
tive paradigm. The instruments 
chosen to perform the data col-
lection were: a) observation; b) 
intervention with the use of ga-
me c) semi-structured interview. 
Contributed to the research, a 
sample of 21 seventh graders of 
elementary school. The collected 
data and its analysis originated 
in categories: learning, contri-
butions and body moving. Ho-
wever, video games can be at-

the ordinary daily life of schools 
and this can rescue the recovery 
of classes by students, providing 
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Resumo: O objetivo princi-
pal do estudo foi analisar as con-
tribuições da aplicação das tec-
nologias nas aulas de Educação 

-
me – como ferramenta de apren-

-
no fundamental em uma escola 
da rede municipal. A metodolo-
gia da pesquisa apoiou-se no pa-
radigma qualitativo descritivo in-
terpretativo. Os instrumentos 
escolhidos para realizar a cole-
ta de informações foram: a) ob-
servação; b) intervenção com a 
utilização do videogame e c) en-
trevista semi-estruturada. Co-
laboraram para a investigação, 
uma amostra de 21 alunos do 
sétimo ano do ensino fundamen-
tal. Os dados coletados e a sua 
análise originaram-se em cate-
gorias: aprendizado, contribui-
ções e corpo em movimento. No 
entanto, os videogames podem 
ser elementos atrativos, pois fo-
gem do cotidiano comum das 
escolas e isto pode resgatar a 
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an education that does not just 
have the students as mere spec-
tators of knowledge.

Keywords: Exergame; Gami-

Introdução

Para iniciarmos um diálogo so-
bre os jogos eletrônicos, faz-se 

-
ras que englobam tais jogos. San-
taella e Feitoza (2009), utilizam o 
termo games para se referirem 
aos jogos que utilizam supor-
te eletrônico ou computacionais, 
e os dividem em três tipos: Jo-
gos para consoles: desenvolvido 
para videogames e que precisam 
de monitores de televisão; Jo-
gos para computadores: são de-

microcomputadores; e Jogos de 
arcade: são aqueles onde o con-
sole se integra ao monitor.

Portanto, neste trabalho ire-

aos jogos para console. Hoje há 
games no mercado que possuem 
grande potencial educativo. Uns 
foram desenvolvidos potencial-
mente para serem utilizados na 
educação, enquanto outros, pe-
lo seu conteúdo, acabaram re-
velando-se como uma excelente 
ferramenta de ensino.

Para Wang (2006), o interes-
se pelos jogos eletrônicos é jus-

-
me as habilidades do jogador. 
Ainda, informa aos seus joga-
dores um feedback claro e ime-
diato e proporciona aos mesmos 

escolhas e controle sobre suas 
ações. Caminhando para o lado 
da ludicidade, os jogos desper-
tam a fantasia e a curiosidade, 
além de oportunidades para co-
laborar, competir, ou socializar-
-se com outras pessoas. Os jo-
gos eletrônicos, pensados como 
objetos de aprendizagem, pos-
suem particularidades devido ao 
uso combinado de diferentes mí-
dias, buscando a interação entre 
o aluno e o jogo e entre o aluno 
e os demais conteúdos instrucio-
nais disponíveis na área de jogo.

Vivemos em um mundo in-
-
-

dia no cotidiano escolar, bem 
como as interações dos sujeitos 
com estes meios, sobre a sua in-

-
zagem, assim como nos proces-
sos de formação dos sujeitos, 
torna-se cada vez mais cons-

-
dores (CORRÊA, 2010).

Para tal processo de ensino e 
aprendizagem, Caetano (2008, 
p. 4), relata que:

é importante que se tenha uma 
ferramenta que possibilite o ajus-

dessa forma ela poderá ser usa-
da em diferentes séries. Do mes-
mo modo é importante que os jo-
gos possam oferecer caminhos 
diferentes para que o aluno pos-
sa realizar seu aprendizado, sen-
do que alunos diferentes busca-
rão soluções diferentes mesmo 
usando a mesma ferramenta.

O desenvolvimento de jogos, 
como objeto de aprendizagem, 
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divertem e motivam simulta-
neamente, facilitam o apren-
dizado e aumentam a capaci-
dade de retenção do que foi 
ensinado/apreendido, exerci-
tando as funções mentais e in-
telectuais dos seus respectivos 
jogadores. Aplicar a potenciali-
dade dos jogos, aliando-a ao fa-
tor pedagógico, implica em agre-
gar conhecimentos e estruturas, 
mantendo o foco nos conteúdos 
dinâmicos (CAETANO, 2008).

Ao analisar as exigências que 
o videogame faz aos jogadores, 
Corrêa (2010) notou, intuitiva-
mente, que além de exigirem co-
ordenação visual e motora, agi-
lidade e destreza, o videogame 
poderia ir mais além, em seus 

-
zeram que com ele construís-
se um olhar positivo em relação 
aos videogames e a aprendi-
zagem entre eles:

Tomar conhecimento de que esse 
tipo de entretenimento pode ser 
saudável, uma vez que estimu-
la e potencializa a complexidade 
cognitiva; de que esses jogos au-
xiliam o desenvolvimento de di-
versas destrezas cognoscitivas, 
em especial, habilidades hipotéti-
co-dedutivas (que são essenciais 
para a formação do pensamen-

-
tes dos videogames instauram 
uma lógica diferenciada pela via 
do entretenimento ou como pos-
sibilidade de construir espaços 
de aprendizagem para diferen-
tes saberes (afetivos, cognitivos, 
sociais, culturais, entre outros); 
de que, por ter narrativas dentro 
deles, esses jogos são um novo 
meio de expressão, ampliando 

possibilidades de leitura de mun-
do, alimentando capacidades de 
criação, atualizando a capacidade 

às novas situações e aumentan-
do repertório de comportamen-
tos de sobrevivência; de que os 
jogos incorporam alguns princí-
pios de aprendizagem (identida-
de, interação, produção, riscos, 
customização, agência, proble-

(CORRÊA, 2010, p. 21).

Ainda encontram-se proble-
mas ao desenvolver estudos que 
coligam jogos e brincadeiras e 
aprendizagens, pois segundo 
Corrêa (2010), desde a criação 
dos videogames, em 1958, os 
mesmos foram concebidos como 
formas de entretenimento (brin-
cadeiras e jogos). Tal referência 
é um dos fatores desencadean-
tes das muitas barreiras a serem 
enfrentadas por aqueles que se 
propõem a investigar as relações 
dos videogames com a apren-
dizagem. Isso porque, embora 
os discursos sobre a necessida-
de do brincar para os processos 
de aprendizagem tenham se tor-
nado mais contundentes a partir 
da proliferação dos estudos de 
Vigotsky, nem sempre a cultura 
lúdica tem espaço garantido co-
mo prática efetiva nas escolas – 
sobretudo nas escolas de Ensino 
Fundamental – em que apren-
der ainda está ligado ao esforço, 
ao trabalho, ou seja, ao que se 
opõe ao brincar.

Percebe-se que a educação e 
o processo de ensino e aprendi-
zagem estão passando por um 
aperfeiçoamento dos avanços 
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tecnológicos e que debates in-
tensos acerca disto estão sendo 
tratados nas Universidades e nas 
próprias escolas, onde o prin-
cipal objetivo seria a melhoria 
da qualidade de ensino (ELTZ, 
LEÃO JUNIOR, 2014).

Sendo assim, com este tra-
balho pretendemos mostrar di-
ferentes usos do videogame nas 
aulas de Educação Física, por es-
te ser uma ferramenta com di-
versas possibilidades, que agre-
ga várias áreas do conhecimento. 
A partir disto, objetivamos in-
vestigar as contribuições da uti-
lização do videogame na Educa-
ção Física Escolar.

Metodologia de 
investigação

O presente estudo é uma 
pesquisa qualitativa (NEGRI-
NE, 2004) descritiva (PICCOLI, 
2003) e interpretativa (POSSE-
BON, 2004) do tipo Participante. 
Os instrumentos para coleta de 
dados foram as observações (RI-
CHARDSON, 1999) e as entre-
vistas (BIRK, 2004) em formato 
de grupo focal, além da interven-
ção com o videogame. As obser-
vações foram realizadas em uma 
turma do sétimo ano de uma es-
cola municipal, durante três aulas 
da disciplina de Educação Física 
no ano de 2012, com o simples 
objetivo de conhecer a dinâmi-
ca da turma ao qual seria aplica-
da a pesquisa. Para esse estudo 
foi utilizada a entrevista semies-
truturada. Para a realização des-
ta entrevista foi utilizada a téc-
nica de grupo focal após a cada 

intervenção realidade com o vi-
deogame, pois esta estratégia de 
pesquisa possibilita uma maior 
escuta, uma vez que os partici-
pantes do grupo conversam, de-
batem, trocam ideias entre si e 
não com o pesquisador sobre al-
guma questão sugerida por ele.

O grupo focal é um grupo de 
discussão informal e de tamanho 
reduzido, com o propósito de ob-
ter informações de caráter qua-
litativo em profundidade. É uma 
técnica rápida e de baixo custo 
para avaliação e obtenção de da-
dos e informações qualitativas. 
Durante a condução de um gru-

um moderador responsável por 
manter os objetivos de trabalho 
do grupo e por fazer encaminha-
mentos quanto ao tema, sempre 
com o cuidado de não demons-
trar seu ponto de vista particu-
lar e não interferir nas opiniões 
dos entrevistados. Para a análi-
se dos dados obtidos, optou-se 
pela análise de conteúdo (BAR-
DIN, 1999) e pela triangulação 
(CAUDURO, 2004) por fontes te-

tema em estudo.
Após o período das observa-

ções, para enriquecer o estudo, 
foram realizadas intervenções, 
oportunizando um trabalho com 
o uso de uma tecnologia, o vi-
deogame Xbox 360 Kinect, uti-
lizando o jogo eletrônico da mo-
dalidade de vôlei de praia. Este 
videogame possibilita a intera-
ção com o jogo utilizando o mo-
vimento do corporal.

Foi proposto aos alunos 
a formação de três grupos, 
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formando-se dois grupos de me-
ninos, contendo sete alunos em 
um e seis no outro, e um somen-
te composto por oito meninas. 
Tal separação dos sexos foi man-
tida, pois por meio das observa-

essa era a metodologia utilizada 
pela professora responsável pela 
turma. Estes grupos foram man-
tidos os mesmos durante todas 
as aulas realizadas com o video-
game e nos grupos focais.

As intervenções foram reali-
zadas (no segundo semestre le-
tivo do ano de 2012) durante as 
quatro aulas de Educação Física, 
sendo organizadas de forma que 
um grupo trabalhasse com o pes-
quisador durante trinta minutos 
em separado enquanto os outros 

com a professora responsável da 
turma trabalhando a mesma ati-
vidade, porém no modo real e 
não no virtual. A atividade se re-
alizava em forma de rodízio.

Resultados e discussão

Aprendizagem

educação deve tornar-se uma 
experiência global para o indiví-
duo, enquanto pessoa e membro 
da sociedade, no plano cognitivo 
e no prático. O autor nos apre-
senta quatro pilares da apren-
dizagem: Aprender a conhecer, 
Aprender a fazer, Aprender a vi-
ver juntos e Aprender a ser.

Em um dos pilares da apren-
dizagem, Delors (1998) des-
taca a importância de realizar 

atividades em grupo. Podemos 
constatar na fala de alguns alu-
nos colaboradores do estudo, a 
importância desta metodologia, 
quando questionados sobre co-
mo havia sido aprender com o 
recurso do videogame nas au-
las de Educação Física.

“É como um trabalho em grupo” 
(G3A6).
“Tu trabalha com o teu colega” 
(G3A5).

Por meio destas falas, ob-
serva-se que parte da popula-
ção envolvida sentiram-se bem 
usando este recurso, interagin-
do socialmente e em equipe. O 
aluno deve sentir-se satisfeito 
com o que aprendeu e reconhe-
cer como algo relevante. Pode-
mos perceber este reconheci-
mento dos alunos por meio dos 
seguintes comentários:

“Tipo, sei lá [...] A gente aprende 
um com o outro, aqui (videoga-
me) tem as instruções do que fa-
zer, tipo para dar manchete, que 
pra quem não sabe é melhor” 
(G1A4).
“É melhor, porque a gente já 
sabe certinho, vai que uma pes-
soa não sabe, ali mostra as ins-
truções” (G1A6).

Para Martins (2001), aqui-
lo que os alunos apenas ouvem 
logo esquecem, daquilo que ve-
em pouco guardam; mas aquilo 
que fazem e descobrem jamais 
esquecerão. Quando o profes-
sor desenvolve atividades que 

dos alunos, tornará mais fácil a 
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aprendizagem, pois eles conse-
guem perceber a importância da-
quela atividade, valorizando-a.

Ao utilizar o videogame, o 
professor tem a oportunidade 
de construir um espaço de dis-
cussão, ocasionando a criticida-
de aos alunos que passam de 
meros jogadores indiferentes a 
sujeitos críticos e conscientes, 

-
la dos colaboradores.

“Tipo quando ela (professora) vai 
explicar alguma coisa, precisa de 
um exemplo, dai depende a gen-
te podia usar o videogame, é as-
sim que faz ou assim!” (G3A5).

Destacamos a fala dos pes-
quisados, quando estes, relacio-
nam a utilização do videogame 
como uma ferramenta capaz de 
melhorar a compreensão:

“É melhor! Porque tipo antes 
de nós ir pra quadra, nós pode-
mos primeiro jogar no videoga-
me, porque se jogar primeiro na 
quadra não vamos saber direito.” 
(G1A2).
“É bom porque a gente vai apren-
der ali (videogame) e jogar me-
lhor na quadra.” (G2A3).

Percebe-se que os alunos 
valorizam o uso dos videoga-
mes, antes de tudo, uma au-
la mais descontraída. Eles estão 
mais à vontade no jogo virtu-
al, sem a pressão e a cobrança 
que há no jogo real. Contudo, 
pode-se inferir que neste perío-
do de prática com o videogame 
os participantes tomaram o jogo 
como simulacro da modalidade 

diretos da aprendizagem.
Nas falas a seguir, podemos 

perceber a preocupação dos alu-
nos em poder treinar, tendo a 
oportunidade de rever suas fa-
lhas, havendo outra chance:

“[...] a gente vai conseguir, por-
que a gente treinou e ali (quadra) 
na hora a gente vai saber o que 
fazer.” (G3A4).
“No videogame tu sabe o que fa-
zer tá escrito ali, dai o que tu não 
sabe, tem outra chance, vai lá fa-
zer. É bem melhor a aula com o 
videogame e bem mais interes-
sante.” (G3A3).

A visualização é muito impor-
tante para haver aprendizagem. 
O aluno pode ver, rever e con-
sertar as suas jogadas. De acor-
do com Marante e Ferraz (2006), 
as experiências a que serão sub-
metidos os alunos nas aulas de 
Educação Física e, portanto, a 
maneira que o professor con-
duzirá as aprendizagens e vi-
vências dos alunos no contex-
to escolar, apresentam-se como 
aspectos do ambiente de apren-
dizagem, determinantes na per-
cepção que o indivíduo terá acer-
ca da atividade física.

contribui no ato de desenvolver 
funções como a atenção, a per-
cepção e a memória. Durante o 
jogo há uma seleção do foco de 
atenção, que é dirigida para os 
aspectos que o jogador selecio-
nou como importantes. Por meio 
da percepção ele seleciona as in-
formações necessárias e recorre 
a sua memória para recordar as 
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regras e estratégias para atingir 
o seu objetivo.

Moita (2007), relata que as 
crianças adquirem um maior ní-
vel de aprendizagem, pois, o 
conhecimento que eles obtêm 
com os jogos eletrônicos pode 
ser aplicado imediatamente, co-
mo podemos notar na fala de 
alguns pesquisados:

“E ali (videogame) tá explicando 
e aparece o nome embaixo, este 
movimento, este movimento é tal 
coisa, daí depois tu vai pra qua-
dra e a professora fala, faz esse 
movimento, aí tu já sabe o que 
tem que fazer.” (G3A3).
“A gente vê como faz (videoga-
me) pra depois a gente fazer (na 
quadra).” (G3A8).
“Porque na quadra ninguém fala, 
ai saca, pega a bola, ai vai pra 
frente.” (G3A7).

Com o auxílio do videogame 
os pesquisados deixam evidente 
a importância de o jogo prever 
o movimento que eles terão que 
realizar, porque estes se quei-
xam de não saber o que fazer 
em quadra, pois não há ninguém 
os orientando. No jogo virtu-
al as orientações são automáti-
cas, mas sempre estimulando o 
participante a superar e melho-
rar suas jogadas.

Além disso, esses jogos têm 
a vantagem de passar informa-
ções de maneira mais diverti-
da e interativa. O aluno em vez 
de decorar um conteúdo, esta-
rá aprendendo de uma forma 
diferente e lúdica, que aparece 
na tela da televisão, por exem-
plo, aquilo que é esperado que 

o aluno realize. E assim ele te-

movimento esperado. Percebe-
-se isto, observando os alunos 
enquanto eles realizam as ativi-
dades e vê-se que estão felizes, 
integrados, motivados e atentos 
a tudo que acontece.

Já ao analisar os relatos sobre 
a forma de ensino da professora, 
quando ela acredita que todos 
devem saber por terem em mãos 

opinião contrária nas falas:

-
teral! Fica de atacante! Fica não 
sei o que! Como não entendeu? 
Tu não estudou? Tu não leu o po-
lígrafo? Tu não fez o que [...]”. 
(G3A4).
“Mas a gente estudou, mas não 
sabe o que é na prática.” (G3A3).
“Porque ali é só escrita, não é de-
senho, não é explicação.” (G3A4)

Há alunos que necessitam de 
mais tempo do que outros pa-
ra aprender as regras dos jo-
gos. E ainda há aqueles que 
precisam enfrentar os seus me-
dos, sua timidez, baixa autoes-
tima, entre outros.

Os alunos pesquisados de-
monstraram preocupação em 
conseguir colocar em práti-
ca o aprendido da teoria, pois, 
acreditavam que só ela não 

-
ção das atividades.

Em algumas falas dos pesqui-
sados percebe-se que eles es-
peram ter boas notas na prática 
também, acreditando que saber 
só a teoria não os ajudará.



REBESCOLAR 41

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano IV, V. 3 – Mar. 2019

“Pode tirar nota boa, mas na hora 
da prática tu não vai saber fazer.” 
(G3A4).
“Tu não vai ter uma nota tão boa 
na quadra.” (G3A8).

Observamos que os alunos 
estão preocupados com a sua 
aprendizagem, esperam sa-
ber mais do que apenas deco-
rar os polígrafos, querem po-
der colocar em prática e saber 
o porquê não conseguem rea-
lizar determinada ação.

O professor deve ser o in-
termediador entre o proces-
so da teoria à prática e não so-
mente esperar que os alunos 
saiam jogando apenas por sa-
berem as regras.

Segundo Pogré (2004), uma 
possível resposta é o docen-
te projetar cenários de apren-
dizagem que colocam o aluno 
em situações diversas. Como 
exemplo: encontrar novos am-
bientes, realizar aplicações, 
dar conta dessas tarefas de um 

Gros (1998) citado por Moita 
(2007), acredita que a utilização 
dos videogames permite ao jo-
gador uma melhora na capacida-
de de retenção das informações, 
um aumento da criatividade, 
além de requerer o planejamen-
to de situações, a formulação de 
hipóteses e a experimentação, e 
obriga à tomada de decisões e a 

-
validação da hipótese que o jo-
vem coloca no decorrer do jogo.

Educar é, conforme Moran 
(2000), colaborar para que pro-
fessores e alunos transformem 
suas vidas em processos per-
manentes de aprendizagem. É 

ajudar os alunos na construção 
da sua identidade, do seu cami-

seu projeto de vida, no desenvol-
vimento das habilidades de com-
preensão, emoção e comunica-
ção que lhes permitam encontrar 
seus espaços pessoais, sociais e 

-
dãos realizados e produtivos.

Kenski (2001) citado por Ca-
breira e Aquino (2006) des-
creve como seria um profes-
sor no mundo atual:

O professor [...] em um mundo 
que ‘pensa para frente’, sempre 
em busca do mais novo, o mais 
veloz, o mais avançado – funciona 
também como a pessoa que leva 
as novas gerações a recuperar o 
passado, a discutir suas origens, 
histórias, sua memória social, a 

ciências, nos saberes e no proces-
so civilizatório, a aprender com 
o passado e a respeitá-lo como 
construção socialmente tão im-
portante quanto o momento pre-
sente e as projeções de sentido 
das coisas consideradas pontual-
mente importantes no presente e 
suas variações em outras épocas, 
a estabelecer relações entre tudo 
o que veio antes e o que virá (em 

e descobertas que colocam es-
ses saberes e práticas em perma-
nente discussão (KENSKI, 2001, 
p. 99 apud CABRERA; AQUINO, 
2006, p. 91).

-
car parado no tempo. Ele deve 
aperfeiçoar-se constantemen-
te para estar sempre atualiza-
do e acompanhar a evolução dos 
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tempos. Não se pode ignorar os 
avanços tecnológicos. Isto seria 
como ainda estarmos usando o 
mimeógrafo ao invés do xerox, e 
assim, sucessivamente.

As tecnologias utilizadas co-
mo propostas educativas podem 
proporcionar o desenvolvimento 
de diversas habilidades e conhe-
cimentos em seus alunos. Po-
rém, seus conteúdos devem ser 
discutidos por meio da mediação 
dos professores em suas aulas.

Contudo, em nossa amos-
-

mes geram uma contribuição ao 
aprendizado nos alunos em ques-
tão, pois no tempo presente, os 
videogames são elementos atra-
tivos, pois fogem do cotidiano 
comum das escolas e isto pode 
resgatar a valorização das aulas, 
por parte dos alunos, proporcio-
nando uma educação que não se 
limite a ter os estudantes como 
meros espectadores do saber.
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