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PRODUÇÃO E USO DE APLICATIVO 
PARA SMARTPHONE NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

uso do aplicativo enfrentou bar-
reiras, como: a distribuição da 
Internet na escola e a instalação 
do aplicativo nos celulares.

Palavras-chave: Edu-
cação Física escolar. Tecno-
logia. Aplicativos.

Abstract: The development 
of teaching processes in Physi-
cal Education (PE) classes relat-
ed to current technologies can 
show us ways in which these 
technological resources are ar-
ticulated to the interests and 
needs of the young students. 
This study aimed to analyze the 
production and use of smart-
phone applications during Phys-
ical Education classes. Anchored 
in action research, the investi-
gation involved 32 adolescents 
and a Physical Education Teach-
er of a public school in the in-
terior of São Paulo. The collects 
involved: questionnaires applied 
to the students; classroom ob-
servations; experience reports 
written by students; structured 
interview with the teacher. The 
production of the application 
was shown as a methodological 
tool for the development of con-
tents, resulting in increased stu-
dent participation in classes, au-
tonomy building, and expansion 
of socialization processes. The 
use of application faced barriers, 
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Resumo: O desenvolvimento 
de processos de ensino nas aulas 
de Educação Física (EF) relacio-
nados às atuais tecnologias pode 
nos mostrar caminhos nos quais 
estes recursos tecnológicos se-
jam articulados aos interesses 
e necessidades dos jovens es-
tudantes. Este estudo teve co-
mo objetivo analisar a produção 
e uso de aplicativos para smar-

 durante as aulas de EF. 
Ancorada na pesquisa-ação, a 
investigação envolveu 32 ado-
lescentes e uma professora da 
EF de uma escola pública do in-
terior de São Paulo. As coletas 
envolveram: questionários apli-
cados aos alunos; observações 
das aulas; relatos de experiên-
cia escritos pelos alunos; entre-
vista estruturada com a profes-
sora. A produção do aplicativo se 
mostrou como uma ferramenta 
metodológica para o desenvolvi-
mento dos conteúdos, resultan-
do no aumento da participação 
dos alunos nas aulas, constru-
ção da autonomia, ampliação 
dos processos de socialização. O 
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such as: distributing the Internet 
at school and installing the appli-
cation on mobile phones.

Keywords: School Phys-
ical Education – Technol-
ogy – Applications

Introdução

O tema deste trabalho envol-
ve o diálogo entre a tecnologia 
midiática do  (tec-
nologia de telefone móvel), es-

as aulas de Educação Física, ou 

que modo a inovação tecnológica 
pode instigar e incentivar os alu-
nos a se engajarem nos conteú-
dos desenvolvidos em aulas de 
forma participativa e ativa. 

Em linhas gerais, já há um 
consenso de que as tecnologias 
midiáticas, redes sociais, tele-
fonia móvel estão presentes na 
realidade escolar. Adentrar nesse 
mundo novo parece permitir ao 
processo educativo formal uma 
aproximação com o contexto no 
qual o estudante vive. 

A tecnologia do tempo pre-
sente, segundo Bauman (2001), 
é responsável por introduzir uma 

-
dez”, “modernidade líquida”, que 
é “imediata” e “veloz”, mais di-
nâmica que a modernidade “sóli-
da” que foi suplantada. Esse ce-
nário atual acarretou profundas 
mudanças em todos os aspectos 
da vida humana. Moran (2000), 
nesta direção, destaca a socia-
lização imediata, uma dinâmi-
ca instaurada pela multiplicação 

e diversidade dos aparelhos ele-
trônicos e games digitais.

-
cidade”, descrita por Bauman 
(2001), tem início com a chama-
da 
Agency (ARPAnet) que foi utili-
zada como um espaço para as 
atividades da guerra fria. Duran-
te cerca de vinte anos a ARPAnet 
teve seu uso restrito aos âmbi-

-
via, em 1992 sua utilização foi li-
berada para o público em geral, 
passando a ser renomeada por 
Internet. No Brasil, sua entra-
da comercial foi liberada pelo Mi-
nistério das Comunicações e Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia 
em 1995, com a criação do Co-
mitê Gesto Internet. Com todo 
esse “boom” e as múltiplas pos-
sibilidades da Internet, os paí-
ses passaram a preocupar-se 
com questões diferenciadas para 
época, como: os crimes virtuais, 
direitos autorais, relacionamento 
virtual entre outros. Novos pro-

Designer, Automação, 
um mundo novo, cheio de pos-
sibilidades, no qual a informa-
ção, trabalho, educação, pode-
riam ser acessadas sem sair de 
casa. A Internet se tornou a fer-
ramenta midiática mais utilizada 
e relevante para a sociedade em 
geral, fazendo parte da rotina de 
trabalho, do estudo, da vida das 
pessoas (TAIT, 2007). 

Com o avanço da Internet e 
a apropriação, por parte da po-
pulação mundial de seus bene-
fícios, notamos a popularização 
do termo mídia social. Segundo 
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o Manual de Orientação para 
Atuação em Mídias Sociais da 
Secretaria de Comunicação So-
cial (2014, p.07): “[...] as mí-
dias sociais passaram a ser in-
terpretadas como as plataformas 
de Internet que facilitam e ace-
leram a conexão entre as redes 
(grupos) sociais”.

As mídias sociais ganharam 
relevância dentro do contexto da 
vida humana, uma vez que con-
seguem gerar uma interação di-
reta entre duas pessoas ou gru-
pos, através do que chamamos 

-
do, Garton, Haythornthwaite e 
Wellman (1997, p. 02): “Quando 
uma rede de computadores co-
necta uma rede de pessoas e or-
ganizações, é uma rede social”. 

A educação também não es-
tá fora deste novo cenário. Com 
as possibilidades de aquisição de 

 (aparelhos de te-
lefonia móvel), não têm sido di-
fícil encontrar alunos conecta-
dos à rede. Concomitantemente, 
muitas vezes, as aulas ministra-
das no ambiente escolar, levam a 
questionamentos e intervenções 
políticas, sobre a utilidade des-
tes aparelhos dentro da comuni-
dade escolar. A Lei estadual nº 
12.730/2007, é um exemplo cla-
ro desta intervenção, a princípio 
ditou a proibição do uso desses 
aparelhos dentro da sala de aula 
durante as aulas. Depois de dis-
cussões sobre o uso da tecnolo-
gia, foi encaminhado pelo Execu-
tivo, a pedido da Secretaria da 
Educação do Estado, um projeto 
de lei aprovado pela Assembleia 
Legislativa no dia 11/10/2017 

que alterou a proibição, tornan-
do assim o uso do 
permitido para que alunos de es-
colas estaduais pudessem utili-
zá-los em atividades pedagógi-
cas. Notamos, com ações como 
estas, que nossa sociedade vem 
tentando se estabelecer dentro 
destas recentes possibilidades. 

Sousa e Leão (2016), ao pes-
quisarem trezentos e trinta e 
três jovens sobre a quantidade 
e a relação destes com os apa-

“[...] sua presença era tão mar-
cante, que apenas dois jovens 
declararam não fazer uso desse 
tipo de dispositivo” (p. 278).

Para além disso, como salien-
ta Moran (2000), não se trata 

-
tirmos sobre temas que atingem 
a educação escolar de forma in-
tensa, mudando rotinas e até a 
forma de pensar dos estudantes, 
como: a introdução da informáti-
ca; a construção do conhecimen-
to na sociedade da informação; 
os novos processos de apren-
dizagem; a aprendizagem co-
laborativa; o ensino, educação 
e aprendizagens à distância; a 
mediação pedagógica; as formas 
de avaliação, entre outros. 

Neste contexto, não se tra-
ta apenas de incluir estas novas 
tecnologias na educação escolar, 
mas se faz urgente destacar que 
as chamadas Tecnologias da In-
formação e Comunicação (TICs) 
carecem de uma perspectiva pe-
dagógica, sendo sustentada pe-
la mediação docente como for-
ma de acessar um conhecimento 
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produzido pela humanidade, res-
ponsável por uma cultura digital. 

Moran (2000) ainda descre-
ve que para termos uma esco-
la atenta às novas tecnologias, 
precisaríamos de professores 
mediadores, criativos, presen-
ciais, virtuais, de mais pesquisa 
e experimentação. Ou seja, uma 

-
sional, remunerando-o de forma 
justa, estimulando-o a viven-
ciar e criar redes de aprendiza-
gem envolvendo toda a comu-
nidade escolar. 

Segundo Sousa e Leão (2016), 
mais de noventa por cento dos 
alunos, no estudo que realiza-
ram, se conectavam ao Face-
book, ou em 
sala de aula, relatando que, ao 
estarem livres para fazer o uso 
da tecnologia móvel podiam dar 
continuidade às propostas em 
sala de aula: fotografando o re-
sumo da lousa; repassando a 
matéria para quem não estava 
presente; relacionando-se com 
outros interlocutores; assistin-
do vídeos. Tais dinâmicas rom-
pem com os limites temporais e 
espaciais da escola, afetando as 
relações sociais entre os alunos, 
uma vez que os mesmos se re-
lacionam dentro e fora do am-
biente escolar. 

De acordo com Kenski (2007), 
o espaço que se tem nas/para as 
aulas; os projetos para discus-
são; as formas de combinados 
e os métodos empregados, es-
tabelecidos entre professor, alu-
no e direção da escola, por conta 

-

medida em que estabelecem ou-
tro modo de relação dos alunos 
com a escola, o conhecimento, o 
tempo para aprender, os espaços 
de acesso a estes conhecimen-
tos, a memória.

Para a Educação Física, o de-
-

dias parece se mostrar de um 
modo mais complexo, na medi-
da em que ainda vigora um cer-
to modo de ensinar preso ex-
clusivamente a uma vivência 
prática dos conteúdos, em sua 
maioria esportivista, comprome-
tendo a possibilidade de se pen-
sar em outras formas de minis-
trar as aulas, outros ambientes 
de aprendizagem. Deste mo-
do, somos instigados a questio-
nar: Como ministrar aulas envol-
vendo metodologias inovadoras? 
Como trazer as tecnologias pa-
ra as aulas? É possível articular 
Cultura Corporal de Movimento7 
com a utilização das TICs? 

Existem vários estudos bus-
cando compreender melhor es-

experimentações das recentes 
tecnologias na/com a Educação 
Física Escolar (SCHIAVON, 2012; 
FERREIRA, 2014; DINIZ, 2014; 
FRAHIA, 2016). 

Dentre eles, o estudo de Fer-

o impacto da tecnologia nas au-
las de Educação Física ao utilizar 
os jogos digitais como apoio nas 

7 Cultura corporal de movimento, aqui compreendida 

às construções históricas do corpo e suas práticas na 
sociedade em que estão inseridos, sendo este termo 
utilizado para expressar o objeto/conteúdo de ensino da 
Educação Física (BRACHT, 2010).
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aulas. Segundo o autor: “Os jo-
gos digitais auxiliaram no ensino 
dos conteúdos nas três dimen-
sões e que, em geral, os alunos 
apreciaram aprender com estes 
objetos, se motivaram, se en-
volveram nas atividades e foram 
participativos” (p. 07). Ao enten-
der a importância dos jogos di-
gitais na vida do aluno, Ferreira 
(2014) encontrou uma ferramen-
ta para a construção de um plano 
de aula que contemplasse as vi-
vências dos alunos, evidencian-
do que tais recursos seriam óti-
mas ferramentas, um apoio para 
o professor, e poderiam acentuar 
o envolvimento e a participação 
dos alunos de modo articulado 
às experimentações e vivências 
da Cultura Corporal de Movimen-
to nas aulas de Educação Física.

Ainda falando de jogos di-
gitais, a pesquisa de Schiavon 
(2012), que teve o objetivo de 

-

emoções declaradas por crianças 
usuárias dessas ferramentas, 
encontrou resultados que corro-
boram com aqueles levantados 
por Ferreira (2014). Para Schia-
von (2012), as razões mais evi-
dentes para as crianças jogarem 
os jogos são a diversão e o pra-
zer; a sensação de serem capa-
zes de alcançar objetivos e, des-
te modo, sentirem que são bons 
naquilo; a possibilidade de inte-
ração com os outros, fator que 
permite a construção de gru-
pos sociais com interesses em 
comum e a possibilidade de re-
solver enigmas. 

Tais resultados caminham no 
sentido de reconhecer que os 
processos de ensino, da educa-
ção escolar, que envolvem ativa-
mente os alunos, oferecem pos-
sibilidades para a construção de 

-
ção a este nosso estudo, a bus-
ca pelo entendimento de como 
os educandos utilizam as tecno-
logias midiáticas, redes sociais e 
como desenvolver estes proces-
sos de ensino nas aulas de Edu-
cação Física, pode nos mostrar 
caminhos nos quais estes recur-
sos tecnológicos sejam articula-
dos aos interesses e necessida-
des dos jovens estudantes. 

Partindo destas perspecti-
vas, o presente estudo tem co-
mo objetivo analisar a pro-
dução e uso de aplicativos 
para  durante as au-
las de Educação Física.

Metodologia

Esta pesquisa se caracteri-
zou por uma pesquisa qualita-
tiva (BOGDAN; BIKLEN, 1994) 
na medida em que buscou com-

-
periência vivida pelos partici-
pantes, em um ambiente real, 
neste caso, a escola, nas au-
las de Educação Física.

Dentro dos vários tipos de 
pesquisa qualitativa apoiamo-
-nos na pesquisa-ação (FRANCO, 
2005), pois partimos com a ex-
pectativa de mobilizar algum ti-
po de transformação no lugar da 
realização da pesquisa, ou se-
ja, envolvendo os participantes 
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como efetivos colaboradores 
deste processo. Assim sendo, 

problemática investigativa (o uso 
e a produção da tecnologia nas 
aulas de Educação Física), em 
associação com a ação (trabalho 
cooperativo entre a pesquisado-
ra, a professora de Educação Fí-
sica responsável pela turma e os 
estudantes de um oitavo ano de 
uma escola estadual do interior 
do estado de São Paulo no trans-
curso da realização das aulas). 

Como defende Thiollent 
(1986): “Nossa posição consis-
te em dizer que toda pesquisa-
-ação é de tipo participativo: a 
participação das pessoas impli-
cadas nos problemas investiga-
dos é absolutamente necessá-
ria” (p. 09). Sendo assim, nós 
(pesquisadora, professora e es-
tudantes) desempenhamos um 
papel ativo; evidenciando as 
problemáticas, suscitando in-
tervenções quando necessária e 
atuando nas avaliações dos pro-

A permanência no campo, de-
senvolvida ao longo de dois me-
ses, foi dividida em duas etapas. 
A primeira deu enfoque no au-
xílio dos alunos para a produção 
de um aplicativo de -
ne com um conteúdo da Cultura 
Corporal de Movimento e aulas 
práticas do conteúdo escolhido. 
A segunda se deu com base no 
uso do aplicativo dentro das au-
las de Educação Física. 

A pesquisa envolveu 32 ado-
lescentes, entre 13 e 15 anos, 
de uma escola de uma cidade do 
interior do estado de São Paulo. 

Tais estudantes cursavam o oita-
vo ano do ensino fundamental II. 

As coletas foram realizadas 
durante as aulas de Educação Fí-
sica com base nos seguintes re-
cursos: questionários aplicados 
aos alunos no primeiro dia de 
atividade; observações das aulas 
registradas em diário de cam-
po; relatos de experiência regis-
trados, em forma de textos, pe-
los alunos ao término do estudo; 
entrevista estruturada realizada 
com a docente da turma no iní-

Após a introdução dos con-
ceitos de Internet, 
e seus aplicativos (introduzidos 
pela pesquisadora), fomos pa-
ra a parte prática. Ao produzir 
um aplicativo é necessário pri-

ele deverá servir, tendo em vis-
ta que um aplicativo é, em sua 

-
tenimento, informações, comu-
nicação ou serviços no modo ge-
ral, alguns podem ser um misto 
entre os que foram aqui citados. 
É importante também lembrar 
que um aplicativo precisa ter 
conteúdo coerente com a fun-
ção preestabelecida e ser atua-
lizado constantemente, na me-
dida em que, ao oferecer um 
serviço, deverá ter um conteúdo 
que forneça informações de mo-
do claro e rápido.

Na primeira etapa (a produ-
ção do aplicativo), os alunos fo-
ram apresentados aos elemen-
tos básicos acerca da história da 
Internet: conceito de aplicati-
vo e os tipos de serviços ofere-
cidos; a plataforma de utilização 
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para a montagem do aplicativo. 
A construção do aplicativo e ali-
mentação do conteúdo proposto 
pela turma ocorreu na sala de in-
formática da própria escola. Ain-
da nesta fase, houve a aplicação 
de um questionário aos alunos e 
uma entrevista com a professo-
ra da turma. O questionário ini-
cial, aplicado aos alunos, contou 
com quatro questões sendo elas:

1 – Você tem acesso ao ce-
lular (próprio, do responsável, 
amigos)? Sim ( ) Não ( ). 

2 – Quais aplicativos você 
costuma acessar no celular? Pin-
terest( ) You tube( ) PlayStore( ) 
Facebook( ) Internet ( ) Whatsa-
pp( ) Twitter( ) Instagram( ) Jo-
gos( ) Outros( ). 

3 – Você acredita que os apli-
cativos podem auxiliar nas aulas 
de Educação Física? Sim( ) Não( ).

4 – Se você respondeu sim na 
questão anterior: Como um apli-
cativo poderia ser utilizado nas 
aulas de Educação Física?

A entrevista realizada com a 
professora da turma seguiu o se-
guinte roteiro:

• Considera importante ou 
não a inserção de ferramen-
tas midiáticas nas aulas de 
Educação Física? Por quê?

• Já fez uso ou não des-
sas ferramentas em au-
las? Se sim, quais?

• Os alunos demonstram mais 
interesse ou não quando 
utiliza recursos tecnológicos 
em aula? Dê um exemplo.

• O laboratório de informáti-
ca pode ou não ser utilizado 
pelos professores de Edu-
cação Física? Explique.

• Faz uso de aplicativos pa-
ra celulares, tablet ou com-
putadores? Se sim, quais, 
se não porquê? 

• Conhece ou já utilizou al-
gum aplicativo voltado pa-
ra a Educação Física no am-
biente escolar? 

• A escola investe ou não 
em ferramentas midiáti-
cas ou apoia novas tecnolo-
gias? Explique.

Na segunda etapa (o uso do 
aplicativo nas aulas de Educação 
Física), a continuidade da ali-
mentação do conteúdo no apli-

da professora da turma, caben-
do aos alunos a utilização do 
aplicativo durante as aulas. Nes-
ta etapa, foram coletados os re-
latos de experiência dos alunos 
sobre o uso do aplicativo e foi 
realizada uma entrevista com a 
professora de Educação Física 
da turma para avaliar o proces-
so realizado. Os relatos de expe-
riência dos alunos foram produ-
zidos em forma de texto a partir 
do questionamento: “Como foi 
a experiência de criar e utilizar 
um aplicativo nas aulas de Edu-
cação Física?”.

Já as perguntas que compu-

professora da turma foram:

• Como avalia a produção e 
uso dos aplicativos durante 
as aulas de Educação Física?
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• Como avalia a cooperação 
entre nós? (Pesquisado-
ra e professora, universi-
dade e escola).

• Como foi a motivação dos 
alunos para a produção e 
uso dos aplicativos?

O questionário, relato e en-
trevistas aplicados/realizados 
foram tabulados e organizados 
de forma a “[...] agrupar ele-
mentos, ideias ou expressões 
em torno de um conceito capaz 
de abranger tudo isso” (GOMES, 
2002, p. 70). 

Apresentação e 
análise dos dados

Na sala de aula, houve vota-
ção e consenso entre os alunos 
para a escolha do conteúdo de 
Educação Física que seria utiliza-
do no aplicativo; oito temas fo-
ram indicados, sendo eles: han-
debol, vôlei, jogo de queimada, 
futsal, basquete, capoeira, boxe 
e atletismo. Entre todos os te-
mas propostos, o jogo escolhido 
foi a queimada. 

Partimos então para a esco-
lha do título do aplicativo, sen-
do sugeridos pelos alunos cinco 
títulos: “Vulcão”, “Todo Mundo 
Está Queimado”, “Pegando Fo-
go”, “Queimatizando” e “A Quei-
ma é Lava”. O título escolhido 
para o aplicativo foi “Todo Mun-
do Está Queimado”. É interes-
sante notar a associação que 
foi feita com o jogo da queima-
da e o fogo. Ao questionar um 
dos educandos ele disse sor-
rindo: “É que quando acerta de 

raspão queima mesmo!” (Diário 
de Campo 22/08/2017).

Dos 32 participantes da pes-
quisa, 16 se declararam do gê-
nero feminino e os outros 16 do 
gênero masculino, nenhum ado-
lescente apontou outro gênero, 
as idades se apresentarem entre 
13 a 15 anos. 

Ao questioná-los sobre a pos-
sibilidade de acesso à telefonia 
móvel, todos os entrevistados 
apontaram que tinham acesso, 
sendo deles próprios ou de ter-
ceiros, resultados estes que cor-
roboram com o estudo descrito 
por Sousa e Leão (2016). 

Com relação aos aplicativos 
que os adolescentes mais aces-

destaque: o aplicativo de infor-
mação  que foi citado 
por todos os participantes, os 
aplicativos de redes sociais co-
mo  mencionado por 
31 alunos, seguido pelos aplica-
tivos Facebook e a Playstore com 
25 menções e aplicativos de en-
tretenimento como jogos citados 
por 22 participantes. 

Dos 32 estudantes investi-
gados, inicialmente, 21 disse-
ram que aplicativos podem auxi-
liar nas aulas de Educação Física, 
11 discordaram, indicando a ne-
cessidade de cuidado com a in-
trodução inicial das ferramentas 
midiáticas, uma vez que os apli-
cativos citados inicialmente pe-
los alunos não são pertencentes 
à área da Educação propriamen-
te dita, o que causou um certo 
estranhamento ao pensar sobre 
a utilização desses aplicativos 
nas aulas Educação Física. 

Estudos têm surgido com o 
propósito de entender como as 
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ferramentas midiáticas poderiam 
colaborar com a aprendizagem 

-
vos métodos para exposição dos 
conteúdos. Autores como Ferrei-
ra (2014), Franco (2014), Scias-
cio (2014), Diniz (2014) têm en-
contrado resultados empolgantes 
quando se trata de aprendizagem 
e conteúdos com abordagem na 
tecnologia. Os alunos apreciam 
aprender com novos objetos, se 
motivam, se envolvem nas ativi-
dades, são participativos, por is-
so a importância de se investir 
em novos métodos.

Ao questionar os alunos que 
acreditavam que os aplicati-
vos poderiam auxiliar nas aulas 
de Educação Física, sobre como 
se daria a forma desse auxílio, 
conseguimos agrupar quatro ca-
tegorias de respostas: aqueles 
que acreditavam que aplicativos 
poderiam auxiliar com as tare-
fas em casa (caderno do aluno), 
mencionado por 5 alunos; os que 
disseram acreditar que aplicati-
vos poderiam auxiliar em situa-
ções de aprendizagem duran-
te as aulas, mencionado por 14 
alunos; os que acreditavam que 
poderiam ser empregados como 
lazer (através da utilização de 
jogos ligados aos conteúdos das 
aulas) apontado por 2 alunos; os 
que não acreditavam que aplica-
tivos poderiam auxiliar nas aulas 
de Educação Física em um total 
de 11 menções.

Durante o processo, os alunos 
adquiriram maior entendimento 
das diversas formas, temas, mé-
todos, resultados que um aplica-
tivo pode alcançar, pois trabalhar 
com ferramentas midiáticas den-
tro das aulas de Educação Física 

é novidade, explorar o conteúdo 
desse modo abriu as possibilida-
des de utilização dos -
nes que os adolescentes carre-
gam para lá e para cá, dizeres 

“Foi algo diferente do que eu es-
tava acostumado a fazer em sa-
la de aulas, ainda mais na aula 
de Educação Física, por isso foi 
bastante interessante. Eu gos-
taria de fazer com outras ma-
térias também” (APRIL KEP-
NER8, 14 anos).

Segundo Schiavon (2012), 
com base em estudos que bus-
cavam compreender a relação 
estabelecida entre o real e o vir-

-
cadas a diversão e o prazer; a 
sensação de serem capazes de 
alcançar objetivos e, deste mo-
do, sentirem que são bons na-
quilo; a possibilidade de inte-
ração com os outros, fator que 
permite a construção de gru-
pos sociais com interesses em 

-
ver enigmas. Tais resultados evi-
denciam as mobilizações que 
as ferramentas midiáticas exer-
cem sobre os jovens. Nos relatos 

-
cia da construção do aplicativo 
em grupo, realizada na primeira 
etapa, assim como o prazer e a 
novidade de trabalhar é eviden-
ciada pelos alunos Doctor Who, 
Hanna e Joey de 13 anos:

Eu achei o uso de um a aplicativo 
para auxiliar as aulas um méto-
do diferente e de certa forma que 
chama mais a atenção dos alu-
nos, pois hoje em dia os jovens 

8 Os participantes e colaboradores do estudo escolheram 
os codinomes de personagens de seriados da televisão.
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são muito ligados às tecnologias 
(DOCTOR WHO, 13 anos).

Achei interessante a experiência, 
não vi isso em outro lugar e nun-
ca vi como criar um aplicativo (já 
vi mais não desse modo). Gos-
tei do trabalho em equipe e como 

-
guma coisa (HANNA, 13 anos).

Foi divertido montar o aplicativo! 
(JOEY, 13 anos).

Os relatos, feitos pelas alu-
-

fessora da turma:

Eu achei muito bom produzirmos o 
aplicativo junto aos alunos, com to-
dos dando sugestões, vendo o que 
seria ideal colocar ou não, foi tudo 
muito participativo, o  
dos alunos foi muito positivo, 
contribuindo para a motivação e 
interação entre professor/aluno, 
aluno/aluno (PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA).

Estes apontamentos sinalizam 
para a necessidade da aprendi-
zagem romper os espaços da sa-
la de aula, pois o ensino não aca-
ba depois do último período de 
aula, os alunos estão conecta-
dos o tempo todo. 

Segundo Sousa e Leão 
(2016), 90% dos alunos inves-
tigados sobre o uso de tecno-
logia durante as aulas estavam 
conectados ao Facebook, es-
clarecendo que marcavam en-
contros com os amigos, repas-
savam a matéria aos alunos 
que haviam faltado, tiravam fo-
tos da lousa, ou seja, vivencia-
vam conexões midiáticas amplas 

e heterogêneas, perpassando 
tempo e espaço, vínculos afeti-
vos e comunicacionais. 

Os relatos de Meredith Grey e 
Cristina Yang, caminham na mes-
ma direção dos resultados encon-
trados por Sousa e Leão (2016):

Bom, sobre o aplicativo, eu ado-
rei participar desse projeto, achei 
algo inovador e muito interessan-
te introduzir a tecnologia na aula, 
ainda mais de uma forma que to-
dos puderam participar e colabo-

-
ponsáveis pela criação da página 
no Facebook e pelas postagens, 
eu e mais algumas meninas mon-
tamos a página com todo o con-
teúdo necessário! A nossa página 
chama “Todo Mundo Está Quei-
mado”, igual ao aplicativo. Eu 
baixei o aplicativo e achei extre-
mamente bacana, eu amei o re-

esforço de todos! O aplicativo em 
si é prático e informativo, lá é um 
atalho para várias informações. 

-
gia deveria ser mais presente 
em nossos estudos, pois apren-
demos de uma maneira mais di-
vertida e atualizada (MEREDITH 
GREY, 13 anos).

Quando a professora anunciou 
-

quei empolgada, quando ela dis-
se que utilizaríamos o -
quei mais feliz ainda! Entrei no 
grupo do , foi uma expe-
riência totalmente nova e legal, 
procuramos os vídeos relaciona-
dos à Queima. Foi incrível pen-

Essa experiência não vai sair tão 
cedo da minha cabeça (CRISTINA 
YANG, 13 anos).
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De acordo com a professora 
da turma, foi destacado o inte-
resse dos alunos pelas redes so-
ciais: a constante necessidade 
de estar “conectado à rede”: “Os 
alunos estão usando o aplicativo, 
baixando no celular, vendo os ví-
deos, comentando no mural, que 
são as abas que eles mais usa-
ram” (PROFESSORA DE EDU-
CAÇÃO FÍSICA).

A ideia de que a Educação Físi-
ca é restrita à aprendizagem cor-
poral, subordinada apenas aos 
conteúdos esportivos e reduzida 
ao espaço da quadra poliesporti-
va da escola, deve ser combatida 
por todos os professores. 

Moran (2000) ressalta que há 
uma preocupação com ensino 
de qualidade mais do que com 
uma educação de qualidade, en-
quanto ensino de qualidade or-
ganiza ações didáticas a educa-
ção de qualidade deve integrar 
ensino e vida. 

Ao questionar a professora 
da turma sobre a motivação dos 
alunos com as ferramentas mi-
diáticas no término do estudo, 
notamos que ainda hoje a Edu-
cação Física é alvo de precon-
ceitos advindos de um currículo 
educacional esportivista: 

Pelo que eu percebi, eles não es-
peravam ter essa experiência 
na disciplina de Educação Físi-
ca, pois eles ainda tendem a ter 
um conceito de que as aulas de-
vem ser práticas, atividades cor-
porais, mas eles perceberam que 
não, nas aulas de Educação Físi-
ca nós podemos ter contribuições 
de outras áreas, pois na verdade 
tudo está inter-relacionado, su-

peramos as expectativas deles, 
pois não esperavam ter esse tipo 
de aprendizado dentro da aula de 
Educação Física (PROFESSORA 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA).

Buscar elementos da vida dos 
alunos e aliá-los ao ensino é al-
go necessário se estamos defen-
dendo uma educação mais autô-
noma. As ferramentas midiáticas 
podem nos oferecer outras pos-

no planejamento das aulas como 
nos desenvolvimentos das mes-
mas, com base nos relatos identi-

-
ram a necessidade de aulas com 

Achei interessante fazer um apli-
cativo nas aulas de Educação Fí-
sica, achei útil ter feito, pois com 
esse aplicativo as pessoas que 
não sabem jogar podem aprender, 
achei legal as interações nas au-
las. Acredito que poderia ter mais 
coisas assim (BARRY, 13 anos).

Eu gostei da ideia e do propó-
-

cios de personagens; até que eu 
aprendi bastante como mexer, 
produzir, baixar um aplicativo 
e como a Educação Física pode 
estar relacionada com a tecno-
logia. O trabalho em equipe foi 
ótimo! (ASUNA, 13 anos).

Achei interessante, pois durante 
o processo houve aulas diferen-
tes, trabalho em grupo e cuida-
do para que todos participassem 
da produção do APP, com o auxí-
lio da professora, e tivessem to-
das as necessidades atendidas. 

pelo Youtube. Dividimos as pes-
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soas formando quatro subgru-
pos: dicas, novas formas de jo-
gar, técnicas e passo a passo; 
assim todos trabalharam igual-
mente (CASTIEL, 13 anos).

Como destacam Moran (2000) 
e Kenski (2007), não se trata da 
escola e dos docentes investi-
rem somente em instrumentos 
(computadores, celulares, mí-
dias sociais), tornando-os meios 
de difusão com caráter conteu-
dista, reproduzindo a forma au-
toritária de detenção do conhe-
cimento pelo professor, mas 
encontrar novos espaços e tem-
pos para provocar mudanças 
de forma permanente e inova-
dora, transformando a vida dos 
nossos educandos. 

Os adolescentes Dean e Eli-
jah, ambos com 14 anos, nos 
mostraram a amplitude que uma 
ferramenta midiática emprega-
da de forma descentralizada (na 
qual professor e alunos possam 
dar ideia, replanejar, executar) 
pode alcançar:

Então, minha experiência foi crí-
tica, participei da preparação do 
aplicativo, escolhendo o tema, 
cor e nome. Eu deduzi que o apli-
cativo não serve só para informa-
ção, mas para ajudar a opinar so-
bre jogos, ou outra atividade da 
Educação Física, aprender sobre 
as regras, sobre como praticar; 
sem contar que percebemos me-
lhor os colegas de sala, nos co-
municamos mais, na sala ou no 

-
ponsável por alguma coisa, gos-
tamos muito da palestra sobre 
o aplicativo. Na minha opinião é 
um ótimo aplicativo, muito pres-

tativo e ótimo para nos inteirar-
mos com os colegas dos grupos 
e da sala. Eu consegui instalar o 
aplicativo com a maior facilidade 
(DEAN, 14 anos).

Hoje eu criei um aplicativo para 
minha família e estou feliz por ter 
me encontrado de verdade (ELI-
JAH, 14 anos).

Ao envolver os alunos com te-
mas que permeiam a atualidade, 
a realidade da comunidade esco-
lar, conseguimos ter mais uma 
porta aberta para um canal de 
aprendizagem, não apenas de in-
formação, mas de conhecimen-
to. Bacich et al. (2015) enfatizam 

-
tes para potencializar o aprendi-
zado do aluno, os professores de-
vem estar integrados à educação 
e às propostas digitais que ga-
rantam um ensino de qualidade.

Quando a educação envolve o 
todo: interesses dos alunos, con-
teúdos e métodos diferenciados, 
nota-se o interesse imediato dos 
envolvidos, esses por sua vez, 
ao estarem empenhados e mo-
tivados, espalham as novidades, 
e assim surge a oportunidade 
do envolvimento da comunida-
de escolar. Ao ser entrevistada, 
a professora da turma falou ani-
madamente sobre a curiosida-
de de outras turmas:

Construímos aplicativos com o 
oitavo ano, logo depois a escola 
inteira estava sabendo, comenta-
vam; postamos tudo nas mídias 
sociais da escola, os alunos de 

-
do e quando eles me encontra-
vam, mesmo para quem eu não 
dava aulas, queriam saber como 
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era, como estava sendo o pro-
cesso, saber como funcionava. 
Os alunos do ensino médio vie-
ram dar sugestões do que colocar 
no aplicativo, ofereceram ajuda 
no que eu precisasse. Isso mos-
tra que o uso de aplicativos é algo 
novo dentro da escola e é algo in-
teressante para os alunos (PRO-
FESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA).

Após a aprendizagem da cons-
trução do aplicativo “Todo Mundo 
Está Queimado”, cujo tema fora o 
jogo de Queimada, a professora 
da turma planejou algumas aulas 
para a utilização do mesmo, en-
volvendo os . Obser-
vamos nesse período que poucos 
alunos, apenas três, trouxeram os 

 para a aula, mes-
mo tendo a autorização. A preca-
riedade do sinal da Internet tam-
bém não auxiliou, pois, os alunos 
tinham que acessar o aplicati-
vo e o consumo de dados da re-
de móvel é alto, fazendo com que 
tivessem pouco tempo de aces-
so aos vídeos. Salienta-se des-
ta ocorrência, a necessidade da 
instalação e utilização de Wire-
less Fidelity (Wi-Fi – tecnologia 
de comunicação que não faz uso 
de cabos) para toda a comunida-
de escolar. A Internet é essencial 
para o funcionamento do aplica-
tivo, pois o mesmo não funciona  

A escola tinha a distribui-
ção da Internet por Wi-Fi, porém 
alunos e professores não tinham 
acesso à senha.

Para utilização do jogo de 
Queimada foi solicitado que al-

vídeo em casa com explicação 
das regras de queima, as mais 
utilizadas na escola; foi con-
versado sobre a criação de um 

festival de Queima que deveria 
ser “coberto” em todos os canais 
do aplicativo, ou seja, o evento 
deveria ser gravado, fotografado, 
deveria conter as regras do fes-
tival, ser contemplado em todas 
as abas do aplicativo, 

 mural, músicas, infor-
mações, entrevista entre outros.

O festival foi realizado, grava-
do e postado no aplicativo “To-
do Mundo Está Queimado!”, dois 
alunos se propuseram a cons-
truir um vídeo de explicação das 
regras do jogo de Queimada uti-
lizadas naquela escola.

A instalação do aplicativo 
-

culdade. Alguns alunos disseram 
que não tinham espaço na me-
mória do celular e, portanto, não 
baixaram o aplicativo para utili-
zação em aula.

A inserção das novas mídias 
na escola, para, além, do que 
foi aqui apresentado, especial-
mente como recurso de ensino, 
passa necessariamente por uma 
mudança de concepção da co-
munidade escolar como um to-
do, requerendo, portanto, uma 
abertura para o novo e um re-
conhecimento de que os tempos, 
os espaços e as memórias estão 
se reformulando na constituição 
de novos sentidos das relações 
sociais como um todo e na edu-
cação escolar em particular.

Com base no questionamen-
to inicial de nosso trabalho, o 
de analisar a produção e uso 
dos aplicativos dentro das au-
las de Educação Física, a produ-
ção do aplicativo, feito em aula 
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com os alunos, se mostrou co-
mo uma boa ferramenta meto-
dológica para o desenvolvimento 
dos conteúdos, do trabalho em 
grupo, resultando no aumento 
da participação dos alunos nas 
aulas, construção da autonomia, 
ampliação dos processos de so-
cialização, assim como o rompi-
mento dos limites temporais e 
espaciais da escola. 

É importante ressaltar ainda 
que a construção do aplicativo, 
alimentação dos dados, foi apon-
tada pelos alunos e pela professo-
ra como algo prazeroso de se fa-
zer, inovador, superior ao fato de 
terem apenas que usar um apli-
cativo já pronto. Talvez isso possa 

uso de livros ou caderno do aluno, 
recursos totalmente prontos, para 
exposição de conteúdo e pesqui-
sas dentro do ambiente escolar.

Durante o percurso foram en-
contradas barreiras que devem 
ser consideradas ao longo do 
processo de construção e uso 
de aplicativos nas aulas, como o 
acesso dos alunos e professores 
à Internet. Deparamo-nos com 
esta questão, principalmente du-
rante o uso do aplicativo em aula, 
pois o mesmo somente funciona-
va com acesso à Internet, já que 
a senha do Wi-Fi não era compar-
tilhada com alunos nem os pro-

-
do se deu por conta da instalação 
do aplicativo, a maioria dos alu-
nos produziu o aplicativo, mas 

-
cando a falta de espaço na me-
mória do celular.

Como resultado de toda a 
construção aqui apresentada, 
foi criado um produto que se 

encontra disponível no endere-
ço eletrônico abaixo o aplicati-
vo “Todo Mundo Está Queimado” 
como contribuição para as au-
las de Educação Física na escola: 
<http://galeria.fabricadeapli-
cativos.com.br/todo_mundo 
_esta_queimado>.
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