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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo, analisar e debater os aspectos da inclusão nas aulas de Educação 

Física Escolar. Serão utilizados os jogos virtuais como conteúdo proposto para intervenção 

pedagógica, na tentativa de investigar em qual dos Estilos Ensino (Diretivos ou Indiretivos) ocorrem 

mais interações dos alunos excluídos. Por meio da aplicação do Teste Sociométrico, será possível 

identificar quais são os alunos geralmente exclusos da turma, nas aulas de Educação Física. Desta 

forma, o professor tem a responsabilidade de propor diretrizes curriculares inclusivas, tanto na escolha 

de conteúdo, mudança de objetivos, forma de avaliação e estratégias de intervenção diversificadas. 

Nessa pesquisa será enfatizada as estratégias de intervenção. Para tanto, será observado os momentos 

de prática corporal e realizado filmagens de 10 minutos ininterruptos por sessão. Sendo assim, será 

possível observar e identificar, a qualidade das interações dos sujeitos da pesquisa e os níveis de 

exclusão em aulas diretivas, comparado as aulas indiretivas na de Educação Física Escolar. Por fim, 

averiguar qual Estilo de Ensino contribui mais para que os alunos se sintam pertencentes ao meio, não 

sendo forçados a participarem das atividades, mas sim, para que possam encontrar um significado na 

realização da prática.  Estudo em andamento, projeto de intervenção encontra-se em fase de 

desenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 

Pensando em uma reformulação das aulas Educação Física, é possível afirmar que cabe ao 

docente estar constantemente inovando, criando novas estratégias, que integrem e favoreçam a 

participação de todos os alunos, num movimento de ação e reflexão da prática pedagógica. Desta 

forma, incube ao professor ser mais ativo, flexível, dinâmico, crítico e participativo, em todos os 

níveis e processos educacionais (FREIRE, 1996). 

O foco deste estudo, consiste em identificar quais são os alunos geralmente exclusos das aulas 

de Educação Física por meio do “Teste Sociométrico” descrito por Alves (1974), utilizando os jogos 

virtuais como estratégia metodológica no projeto de intervenção, além de analisar em quais dos Estilos 

de Ensino (Diretivos ou Indiretivos), ocorrem maiores níveis de inclusão destes sujeitos apontados, 

com relação aos demais alunos (MOSSTON & ASHWORTH, 1972). 

A inclusão é vista como a melhor alternativa para alunos “segregados”, pois incluir de fato 

esses indivíduos, representa um grande passo no avanço dos sistemas escolares, assegurando que todos 
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os alunos passem a entender que pertencer, é direito do indivíduo, não um status de privilegiado, do 

qual deva ser conquistado (SASSAKI, 2005). 

Atualmente as informações são mais acessíveis, todo professor necessita ter uma flexibilização 

em suas estratégias, têm a necessidade de tornar-se mais autônomo, compreender que seu papel não é 

apenas transmitir o conteúdo, mas sim, um “facilitador da aprendizagem”, pois deve ser capaz de 

processar, sistematizar e comunicar as informações aos seus alunos (IMBERNÓN, 2005). 

De acordo com Lévy (1996), o virtual caracteriza-se pela interação entre passado/presente, que 

ocorrem ao mesmo tempo como se não houvesse distinção, algo que transcende aquilo que está posto 

ou sendo observado, por exemplo “a árvore está virtualmente presente na semente”. 

Entretanto, Junior (2015), afirma que os jogos virtuais e as TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), também devem ser considerados como métodos de trabalho, tendo a mesma utilidade 

das bolas, arcos, corda ou livro. Pelo fato, de ser um recurso que o professor não só pode, como deve 

utilizar nas aulas de Educação Física, pois consiste na conquista de espaço da tecnologia em meio a 

educação formal.  

 

OBJETIVOS GERAIS 

 Identificar os comportamentos dos alunos excluídos nas aulas de Educação Física;  

 Verificar se há diferença de comportamento nos Estilos de Ensino “Diretivos e Indiretivos”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar os alunos excluídos nas aulas de Educação Física; 

 Elaborar uma sequência didática com base nos jogos eletrônicos. 
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