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RESUMO  

Nossos alunos estão cada vez mais atentos às novas tecnologias e o uso de aparelhos celulares e/ou 

eletrônicos é cada vez mais comum entre eles. Nesse novo mundo onde as tecnologias dominam cada 

vez mais nosso cotidiano, a forma de participação na escola de nossos alunos tomou um rumo 

diferente. Nossos alunos são cada vez mais fascinados com o uso dessas novas tecnologias e jogos 

virtuais onde a possibilidade de se jogar online desperta o interesse. Pensando nas aulas de educação 

física, temos percebido que eles ficam muito interessados em seus aparelhos eletrônicos. Parece que 

atividades como os esportes coletivos além das atividades ginásticas ou recreativas já não despertam o 

mesmo interesse de outrora. O trabalho aqui apresentado mostra a utilização das novas tecnologias em 

prol dos alunos nas aulas de Educação Física, incentivando-os a prática das atividades propostas 

nessas aulas.   

  

SCHWARTZ (2015) coloca que “nada é mais característico da sociedade contemporânea doa que a 

utilização das inúmeras tecnologias...” Pois eles preferem ficarem à mercê de seus aparelhos 

eletrônicos com jogos, as redes sociais ou ouvindo suas músicas preferidas. Como então despertar o 

interesse pelas atividades físicas? Observando esse tipo de comportamento, nos propomos a integrar o 

uso das tecnologias às atividades físicas através do registro de seus movimentos. A proposta foi a de 

utilizar seus celulares e tablets para registrar atividades físicas e/ou exercícios físicos em GIFs. Os 

alunos foram desafiados a fazerem esses registros na escola em diversos momentos como nas aulas de 

educação física, no intervalo das aulas, no recreio ou em casa, no seu cotidiano. Incentivar a prática de 

exercícios ou atividades físicas através do registro sem a pressão de uma atividade obrigatória era 

interessante já que como relatado CAVALLARI & ZACHARIAS (2003) “o espírito é muito mais 

lúdico, realizando as atividades simplesmente em busca do prazer, da diversão”. O GIF (Graphics 

Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos) é um formato de imagem muito usado na 

Internet e é um modo de registrar vídeos rápidos (geralmente de até 5 segundos). O formato GIF 

rapidamente se tornou muito popular. Um tipo particular de GIF bastante conhecido é o chamado GIF 

animado. A partir de conversas com os alunos do ensino fundamental II dos 6ºs e 7ºs anos da Escola 

Estadual Professora Hadla Feres em Carapicuíba-SP partimos para a realização das atividades. Todos 

foram convidados a realizar GIFs e isso foi facilitado por sabermos que quase todos os alunos têm um 
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aparelho celular ou tablete, sendo que os que não tinham aparelhos fizeram com os colegas. A ideia de 

incentivá-los a essa prática se deu por percebermos que muitos alunos, apesar da pouca idade, já 

despertam para o uso de aparelhos eletrônicos na escola e vez ou outra o fazem nas aulas de Educação 

Física. Durante o período de realização dos vídeos os alunos puderam utilizar os diversos materiais de 

educação física como bolas, arcos, cordas, colchonetes e tatames durante as filmagens. Após filmarem 

os Gifs, os alunos os enviaram para uma edição e posterior apresentação para os colegas de classe e da 

escola. Além de poderem se observar durante as apresentações, puderam discutir sobre a importância 

das atividades físicas como meio de prevenir o sedentarismo e a obesidade. Com os registros em mãos 

passamos a organizar os vídeos por turmas para que todos pudessem assistir o material produzido por 

eles e seus colegas. Os relatos posteriores feitos pelos alunos mostraram a importância em realizar as 

atividades físicas e o uso dos aparelhos eletrônicos com parcimônia além de uma visão crítica de suas 

participações nos vídeos no que se refere aos movimentos realizados com e sem materiais.  

                      
 


