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Resumo: Esse ensaio enfo-
cou o tema dos jogos eletrônicos 
na Educação Física à luz de uma 
análise sociocultural e seus im-
pactos nas relações pedagógicas. 
O presente artigo de revisão teó-

-
cia dos jogos eletrônicos na coti-
dianidade das crianças e jovens 
escolares. Quanto aos aspectos 
metodológicos foram realizadas 

de dados, como Lilacs e Scielo, 
bem como referências teóricas 
de livros, teses e revistas espe-
cializadas que abordam o tema 
aqui pesquisado. Em que pese as 
limitações desse ensaio, foi pos-
sível compreender que os jogos 
eletrônicos representam uma 
importante mídia dessa gera-
ção tecnológica e, ainda, o quão 
desperta sentido e contribui pa-
ra um olhar crítico da realidade, 
pois seus conteúdos podem ge-

representações sociais e temati-
zar valores e questões condizen-
tes com a contemporaneidade.

RESSIGNIFICANDO JOGOS 
ELETRÔNICOS COMO CONTEÚDO 

PEDAGÓGICO NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Palavras-chave: Jogos ele-
trônicos, geração tecnológica e 
cultura midiática.

Abstract: This essay focused 
the theme of electronic games 
in Physical Education in the light 
of a sociocultural analysis and 
its impacts on pedagogical rela-
tionships. This article of theoreti-
cal revision sought to investigate 

on the everyday life of school-
children. As for the methodolo-
gical aspects, researches we-

bases, such as Lilacs and Scielo, 
as well as theoretical references 
of books, theses and specialized 
journals that deal with the the-
me researched here. Despite the 
limitations of this essay, it was 
possible to understand that elec-
tronic games represent an im-
portant medium of this techno-
logical generation, and also, how 
it awakens meaning and contri-
butes to a critical look at reality, 
since its contents can generate a 

values and issues consistent wi-
th contemporaneity.

Keywords: Electronic games, 
technological generation and 
media culture.
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Introdução

O interesse pelo tema é re-

acerca da necessidade da inser-
ção de jogos eletrônicos na Edu-
cação Física escolar, bem como 
da sua relevância no mundo con-
temporâneo. Nesse ensaio, bus-

-
tizar os jogos eletrônicos como 
conteúdo pedagógico na pers-
pectiva de contribuir no proces-
so educativo, fazendo com que 
as crianças e jovens sejam mais 
atraídos pela Educação Física no 

crítica sobre os jogos eletrônicos, 
as mídias de forma geral e, espe-
cialmente, como essas mídias re-
presentam a realidade humana.

Para tanto, foi necessário com-
por uma análise sociocultural 
acerca das mudanças ocorridas 
na Educação Física, consequên-
cia das transformações históri-
cas, como o avanço tecnológico 
que tem marcado a sociedade e, 

e alienado dessas mídias. Desse 
modo, no tocante aos aspectos 
metodológicos foram realizadas 

de dados, como Lilacs e Scielo, 
bem como referências teóricas 
de livros, teses e revistas espe-
cializadas que abordam o tema 
aqui pesquisado, para uma me-
lhor compreensão das mudanças 
sociais e culturais no que tange a 
dinâmica da tecnologia nas rela-
ções humanas. 

Nesse sentido, considera-se 
emergente uma crítica ao cur-
rículo escolar, presumidamente 

descontextualizado, em vista do 
crescimento e das constantes atu-
alizações da tecnologia e, ainda, 

-
tância de atualizações curriculares 
e mudanças no âmbito curricular, 
de acordo com o atual contexto 
social, cultural e tecnológico.

Torna-se pertinente e, tal-
vez, necessário, possibilitar a in-
serção destes jogos ou minima-
mente, ampliar as linguagens 
pedagógicas nas escolas. Dian-
te dessa contingência, a pes-
quisa teve como problemática 
a inclusão dos jogos eletrônicos 
como conteúdo na Educação Fí-
sica escolar, pois representam 
um conteúdo contemporâneo, 
estão inseridos no cotidiano so-
cial e, especialmente, como es-
sas mídias podem ser usadas pa-

sobre o uso desses dispositivos. 
Desse modo, a pesquisa assu-
me sua relevância na medida em 

-
-

vos despertando uma visão crí-
tica e contextualizada acerca da 
realidade social, cultural, históri-
ca e tecnológica e suas implica-
ções para as relações humanas.

Resgate cultural sobre 
a educação física e 
principais mudanças

Nos últimos 30 anos o concei-
to sobre o que é Educação Física 
tem sido campo de muito deba-
te. Antes deste período, a Edu-
cação Física era utilizada com 
perspectivas fundamentadas nas 
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concepções positivistas, biomé-
dicas e higienistas, o que im-
pedia que novas propostas pe-
dagógicas fossem colocadas em 
prática para provocar mudanças.

Desde a década de 80 o de-
bate sobre o que é Educação Fí-
sica se recrudesceu. Emancipa-
da da hegemonia médico-militar, 
sob os ventos do processo de re-
democratização do país, novas 
perspectivas pedagógicas ocu-
param espaços e estremeceram 
os paradigmas na área da Edu-
cação Física (BETTI, 1997).

A crise acerca da legitimida-
de da Educação Física no âmbito 
da formação escolar vem carac-
terizada, entre outros aspectos, 
pela instauração de um quadro 
de incertezas, sobretudo àqueles 
que atuam de modo direto nas 
escolas e que se observam dian-
te do dilema sobre o quê devem 
ou não ensinar nesta disciplina 
(ALBINO et al, 2008).

A Educação Física orientou su-
as propostas ao campo eminen-

dessa forma, um profundo redu-
cionismo. Desse modo, comparti-
lhamos com propostas que apon-
tam para uma pedagogia que 

-
vência de modo indissociável.

Sem a valorização da dimen-
são cognitiva dos alunos e alu-
nas, as aulas não alcançariam 
seu valor educativo, visto que 
não despertariam uma aprendi-

-
dos desenvolvidos.

Os esportes, as ginásticas, 
as danças, as lutas, os jogos 
e as práticas de aptidão física 

tornam-se, cada vez mais, pro-
dutos de consumo, mesmo que 
apenas como imagens, e obje-
tos de conhecimento amplamen-
te divulgados ao grande público. 
Jornais, revistas, videogames, 
rádio e televisão difundem infor-
mações sobre a cultura corporal 
de movimento. Há muitas produ-
ções dirigidas ao público em ida-
de escolar. Crianças tomam con-
tato precocemente com práticas 
corporais e esportivas do mundo 
adulto (BETTI, 1997).

É clara a necessidade de 

diferentes para as crianças, 
levando em consideração o 
grande avanço tecnológico, 
no qual os jovens cada vez 
mais precocemente querem 
ser inseridos nesse universo, 
optando por essa linguagem 
em detrimento de outras, como 
a prática efetiva da cultura 
corporal do movimento, muitas 
vezes apresentadas sem sentido.

A motricidade está em toda 
parte, nas escolas, clubes, aca-
demias, quadras, ginásios, pis-
cinas, ruas, praias, parques, ter-
renos e onde quer que crianças, 
jovens, adultos, alunos, profes-
sores, atletas, técnicos, clientes 

motricidades, estarão se relacio-
nando e se comunicando com o 
meio e com as pessoas, ensinan-
do e aprendendo algo, sempre há 
algo a socializar (BETTI, 2005).

Vários tipos de situações iden-

Educação Física, tais como a fal-
ta de interesse de muitos alunos, 
por variados motivos, o pouco 
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sentido que a comunidade esco-
lar, via de regra, vê nessas aulas, 

-
pliarem suas metodologias, tanto 
pela falta de propostas de forma-
ção continuada, quanto pela in-

de cada docente e falta de estru-
tura física ou material, represen-

-
de para envolver mais os alunos 
nas aulas (VAZ et al., 2008).

Desse modo, é necessário 
-

tas atuais na Educação Física ob-

produzir outros sentidos com au-
-

tas de conhecimentos a serem 
trocados entre alunos e professo-
res, atingindo uma melhor qua-
lidade de ensino-aprendizagem, 
e desvendando a criatividade dos 
alunos, dando a devida importân-
cia à revisão das propostas ante-
riores e inclusão de outras, para 
obter, assim, mais protagonismo 
e autonomia nas aulas.

A Educação Física deve assu-
mir a responsabilidade de formar 
o cidadão capaz de posicionar-se 
criticamente diante das novas 
formas da cultura corporal (BET-
TI, 1997).

O avanço tecnológico 
e a adaptação da 
cultura de massa aos 
jogos eletrônicos

Vivemos numa sociedade em 
que o acesso à mídia eletrônica 
como televisão, celulares, com-
putadores, internet etc., e, em 

especial, aos jogos eletrônicos, 
tem crescido vertiginosamente. 
Estes jogos representam não só 
o que há de mais contemporâneo 
e inovador em matéria de diver-
são eletrônica, mas, aparentam 
ser uma das expressões cultu-
rais do processo de mundializa-
ção (SILVEIRA; TORRES, 2009).

Representações diversas da 
Educação Física incitam novas 
possibilidades de jogos como for-
ma de aprendizado. Além dos jo-
gos e brincadeiras já conhecidos 
e repassados em aula, visa-se 
também uma nova metodologia 
que se aproxime e acompanhe 
as transformações tecnológicas 
e sociais.

As gerações atuais estão 
aprendendo as mesmas ativida-
des nas aulas, desde quando se 
inseriu determinados conteúdos 
na Educação Física escolar. Não 
obstante, a mesma geração que 
esta dentro da escola encontra do 
lado de fora uma extensão de for-
mas novas de brincar, de maneira 
que estas atualizações tornem-se 
mais atrativa e atualizada.

Interessa nesse momento 
uma parcela daquilo que alguns 
alunos não têm tido oportunida-
de de aprender “porque certas 
matérias não foram incluídas no 
currículo, aquilo que foi chamado 
de currículo vazio” (MCCUTCHE-
ON, s/d apud CHERRYHOLMES, 
1993, p. 145).

Não basta criticar os jogos, 
tem que relação com uma avalia-
ção mais detalhada do conteúdo 
a ser desenvolvido. É necessário 
que sejam feitos mais estudos, 
onde existam melhores níveis de 
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percepção dos efeitos que estes 
jogos podem causar nos jovens. 
Todavia, é importante que os 
alunos tenham contato com es-
sa tecnologia em aula, para que 
os próprios alunos se posicionem 
criticamente sobre a prática. 

(2001, p. 15):

Muito ainda precisa ser estudado 
na relação da criança com o vi-
deogame. Existem uma série de 
aspectos que precisam ser ana-
lisados detalhadamente, como 
os psicológicos, os educativos e 
os fatores da comunicação. Tam-
bém é preciso que haja menos 
preconceito em relação aos ga-
mes por parte de pais, educado-
res e pesquisadores. Muitas críti-

a questão da manipulação, impe-
rialismo e globalização. Entretan-
to, algumas delas são baseadas 
no senso comum, sem apresen-
tar argumentos sólidos ou mes-
mo de levantamentos empíricos.

Segundo Domingos (2008), 
outro aspecto a se considerar é o 
reconhecimento das habilidades 
que são desenvolvidas através 
dos jogos eletrônicos que po-
deriam ser utilizados a favor do 
processo educativo. 

Vale ressaltar que antes a 
aprendizagem, como repetição, 
de forma mecanizada, a res-
ponsabilidade era toda do alu-
no. Neste processo, o aluno não 
se interessa pela Educação Físi-
ca, pois não há sentido, trata-se 
de uma aula descontextualizada. 
Contudo, culpa-se por algo que 
não diz respeito apenas a Educa-
ção Física, mas ao sistema edu-
cacional como um todo. 

Sabe-se que a busca de co-
nhecimento deve partir do alu-
no e o jogo eletrônico torna-se 
uma ferramenta adequada para 
a aprendizagem, na medida em 
que estimula o interesse do alu-
no, ajudando-o a construir no-
vas descobertas, enriquecendo 
sua capacidade cognitiva e, por-
tanto, representa uma estratégia 
pedagógica que permite ao pro-
fessor se colocar na condição de 
condutor, incentivador e avalia-
dor da aprendizagem (DOMIN-
GOS, 2008).

É imprescindível despertar 
a sensibilidade para perceber 
a existência de gerações de 
indivíduos que nasceram e se 
desenvolvem dentro de uma 
condição existencial marcada 

dos referenciais e da qual a 
lógica determinista da cultura 
do impresso não dá conta 
(ARANHA, 2006).

Percebe-se desta maneira que 
no decorrer do tempo, a vida se 
transforma, o desenvolvimen-
to acontece de forma diferente 
e, nesse sentido, os conteúdos 
pedagógicos deveriam ser atua-
lizados, considerando as atuali-
zações sociais e culturais como 
produtos históricos. 

Inserindo jogos 
eletrônicos nas aulas 
de educação física

O ser humano necessita do 
contato com outras pessoas, pois 
é através da interação social que 
se desenvolve a linguagem, reco-
nhecem-se as habilidades e am-
pliam-se os conhecimentos. Para 
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a criança, o contato físico, social 
e a comunicação são fundamen-
tais no seu desenvolvimento e 

dela estabelecer estes contatos é 
pelo brincar (FANTIN, 2000).

que a Educação Física deve se 
apropriar de diversas formas de 
vivências, fazendo oscilar os pro-
cessos de virtualização e atuali-
zação dos jogos, esportes (e de 
outras práticas corporais como 
as danças, as ginásticas e as lu-
tas), e tendo a atualização, a re-
alização corporal do que é ape-
nas vivência eletrônica como um 
princípio norteador. 

Assistir, praticar, jogar video-
games, falar sobre os jogos, as 
aventuras e as lutas dos persona-

eletrônicos, brincar e fantasiar 
com eles e sobre eles, todas es-
sas experiências são constituintes 
e constituidoras da cultura lúdica 
infantil e devem ser apropriadas 
de modo crítico pela Educação Fí-
sica na escola, se essa discipli-
na, por sua vez, quiser atualizar a 

-
car alheia ao seu tempo (COSTA; 
BETTI, 2006, p. 176).

Não se trata, portanto, de in-
serir estes jogos e usufruir deles 
em todos os momentos, e em to-
das as aulas, mas inseri-los co-
mo conteúdo pedagógico dentro 
das aulas sempre que for opor-
tuno, para que os alunos viven-
ciem o que a sociedade oferece 
hoje, o que faz parte de seu coti-
diano, e não somente o que tem 
sido ensinado, muitas vezes de-
satualizadamente.

Bomtempo, Hussein e Zam-
berlan (1986) colocam que o 

-
mo, é uma busca pelo prazer, 
uma atividade espontânea e pro-
porcionam para a criança condi-
ções saudáveis para o seu de-
senvolvimento biopsicossocial. 

O ato de jogar, quando não di-
recionado, tem o poder de pro-
porcionar mais qualidade no de-
senvolvimento do indivíduo, pois 
é feito com espontaneidade e vai 
ao encontro da busca pelo prazer. 

Esses indivíduos preferem o lú-
dico às atividades tradicionais di-
retivas das escolas, pelo simples 
motivo de acreditarem que são 

-
volvem em experiências lúdicas, 
sem regras limitadoras e uma es-
trutura coercitiva, escolhem suas 
estratégias e formas para a orga-
nização das atividades. 

Pensando tanto na negação 
quanto a aceitação incondicional 
como riscos a uma apropriação 
crítica dos modos de ser atuais, 
é preciso concordar com Costa 
e Betti (2006), que um caminho 
interessante para a Educação Fí-
sica é a incorporação, nas aulas, 
de possibilidades de interação 
com as diversas mídias eletrôni-
cas e, então, a construção de um 
olhar crítico e sensível sobre es-
se elemento da cultura.

Para os autores, há uma im-
portância de se incorporar às au-
las de Educação Física a utiliza-
ção das mídias eletrônicas pois, 
com estas ferramentas, a análi-
se desta realidade pode ser mais 
criticamente analisada, facili-
tando, portanto, a aceitação do 
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uso excessivo ou não dessas mí-
dias na sociedade atual (COSTA; 
BETTI, 2006).

Os jogos eletrônicos são ata-
cados pelo discurso do senso co-
mum por terem representações 
de violências, antipedagógicos, 
viciantes e por não incorporarem 
um olhar educativo sobre o mun-
do. Por outro lado, alguns auto-
res apontam que os games po-
dem se constituir em práticas de 

de atitudes, sem necessariamen-
te levar os jogadores a compor-
tamentos socialmente inaceitá-
veis (ALVES, 2004).

Entende-se, portanto, a Edu-
cação Física como um componen-
te curricular, um elemento da or-
ganização curricular que traz uma 
seleção de conhecimentos que, 
organizados e sistematizados, 

-
xão acerca de uma dimensão da 
cultura, contribuindo com a for-
mação cultural do aluno, que não 
pode deixar de tratar dos jogos 
eletrônicos, que são uma parce-

sociedade midiática e informática 
na qual nos inserimos hoje (CA-
PARROZ, 2001).

Os jogos eletrônicos represen-
tados pelo esporte possuem suas 
próprias regras, mas há uma par-
te lúdica no ensino, considerada 
muito importante, que também 
pode ser usada em outros jogos, 
danças, lutas, ginásticas e outros.

emergente a aproximação da 
Educação Física escolar a essa 
dimensão da cultura lúdica, de 

forma que não se negue aos alu-
nos a oportunidade de construir 
uma compreensão e uma prática 
críticas sobre a mesma (SILVEI-
RA; TORRES, 2009).

Portanto, se faz necessário à 
incorporação das diversas possi-
bilidades pedagógicas à Educa-
ção Física escolar, sem que se ti-
re dos alunos a possibilidade de 
compreender e julgar esta ativi-
dade e suas implicações sociais.

Parafraseando Batista e Bet-

a necessidade de educar a po-
pulação para a cultura eletrôni-
ca que, como outras formas cul-
turais, interferem na capacidade 
dos sujeitos de perceber a reali-
dade, indica que a escola precisa 

eletrônicos, tornando imperativa 
sua seleção como conteúdo da 
Educação Física escolar.

Por conseguinte, a implemen-
tação do uso de tecnologias, co-
mo os jogos eletrônicos e outras, 
representa uma preparação do 

dessa nova sociedade contempo-
rânea, na qual cada um irá atu-
ar com tecnologias cada vez mais 

-

Relacionar-se com tais apara-
tos tecnológicos passa a ser par-
te de um novo sistema de to-
mada de decisões calcado no 
dinamismo, na criatividade no 
pensamento estratégico escolar 
(SILVA; CUNHA, 2002).
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Contudo, a partir do que foi 
discutido nesse ensaio, embo-
ra se considere as limitações da 
mesma, bem como a complexi-
dade do tema e, é necessário ter 
um olhar crítico sobre este as-
sunto e apontar para a inserção, 
de fato, destes conteúdos ao 
currículo escolar. E com a inclu-
são, tornar o educar uma forma-
ção onde os alunos poderão lidar 
com demandas cognitivas dentro 
uma temporalidade, ao usarem 
estas tecnologias que constante-
mente passam por transforma-
ções e constituem um modo de 
ser histórico. 

Os jogos eletrônicos tem uma 
dimensão educativa, e mostram, 
inequivocamente, que os estu-
dantes que estão inseridos em 
uma realidade tecnológica onde 
aprendem mais facilmente a li-

operações tecnológicas, em vis-
ta daqueles que não estão inse-
ridos nesse contexto.

Portanto, os professores de-
vem adaptar suas propos-
tas pedagógicas e, contingen-
cialmente, suas metodologias, 
aprendendo a se usar lingua-
gens inerentes ao modo de ser 
dos estudantes, para tornar, na-
turalmente, suas propostas mais 
interessantes, especialmente, 
propondo um diálogo direto com 
os alunos, e sempre dialogando 
acerca do que consideram atu-

ainda, como aprender.
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Resumo: Frente aos diver-
sos problemas educacionais que 
vivenciamos na sociedade con-
temporânea, a relação entre 
professor-aluno e o processo de 
autonomia estudantil estão di-
retamente relacionados. Nessas 
perspectivas o principal objetivo 
do estudo é compreender a re-
lação professor-aluno nas aulas 
de Educação Física para sua con-
tribuição na autonomia dos es-
colares. O presente estudo ca-
racteriza-se como uma pesquisa 
descritiva de campo, com corte 
transversal e cunho quantitati-
vo. A população da pesquisa foi 
composta pelos escolares do en-
sino médio de uma escola da re-
de estadual do município de Alta-
neira-CE, e sua amostra por 129 
escolares de ambos os sexos. Foi 
utilizando como instrumento um 
questionário o Questionnaire on 
Teacher Interaction, que ava-
lia a interação do professor do 
ponto de vista do estudante em 
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oito setores denominados: Lide-
rança; Amizade; Entendimento; 
Responsabilidade; Incerteza; In-
satisfação; Repreensão e Severi-
dade. Os dados foram analisados 
por distribuição de frequên-
cia por setores da relação entre 
o professor e os alunos. Os re-
sultados da analise relevam que 
36,8% dos escolares destacam a 
característica de liderança na re-
lação entre o seu professor. De-
monstrando que o professor for-
necer a liderança para a classe e 
prende a atenção dos estudan-
tes. Em menor índice apresen-
ta-se a característica de incerte-
za com 19,8% revelando que o 
professor não deixar dubiedade 
no que faz e/ou discute em sa-
la. Conclui-se que os laços entre 
professor e estudantes são está-
veis e amigáveis, que trabalham 
de forma indissociável na busca 
da construção do conhecimento, 
facilitando assim o processo de 
desenvolvimento da autonomia 
estudantil. 

Palavras-chave: Relação. 
Professor. Aluno. Autonomia.

Abstract: Facing the various 
educational problems that we live 
in contemporary society, the re-
lationship between teacher-stu-
dent and the process of student 
autonomy are directly related. 
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