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1. Introdução 

Atualmente a emergência do digital no contemporâneo conectado pode ser considerada o reflexo de 

um novo contexto de avanços tecnológicos, apresentado por meio de novas práticas, costumes e 

relações entre as pessoas e as Plataformas Digitais.  

A partir desse contexto, percebeu-se que, apesar de grandes avanços em pesquisas nessas áreas, é 

recente o debate entorno da relação entre as novas linguagens oferecidas pelas plataformas digitais e a 

capacidade de assimilação pelas gerações dos educadores e seus educandos. Assim, propõe-se a 

inclusão dos Jogos Digitais nesse contexto, a partir de sua presença no cotidiano dos estudantes e pela 

ludicidade, característica presente em todos os jogos e que se materializa nas aulas de Educação 

Física.  

Assim, tomando como referência os Jogos Digitais consumidos pelos estudantes de um colégio 

particular de São Paulo, o objetivo desse trabalho foi estimular os alunos a criarem seus próprios 

jogos, propondo a transformação/transferência do virtual/virtualidade em uma experiência corporal 

atualizada (LÉVY, 1996) e que pudessem ser realizados concretamente nas aulas de Educação Física.  

A maneira de executar essa proposta referenciou-se na “metodologia compreensiva” proposta por Joan 

Ferrés (1996), ampliando seus estudos em relação à TV para outras mídias e Plataformas Digitais, no 

caso, os Jogos Digitais, percepção esta compartilhada por outros pesquisadores Feres Neto (2001) e já 

aplicada por Costa (2006).  

 

2. Jogos Digitais nas aulas de Educação Física: da tela para a quadra 

Como explicitado anteriormente, esse trabalho é fruto de estudos e propostas concretas aplicadas em 

ambientes educacionais (COSTA et al. 2007, COSTA E MOURA JR 2008, COSTA et al. 2008, 

COSTA 2016), buscando o aperfeiçoamento e avanços com o intuito de superar propostas 

instrumentais, oferecendo um apoio estrutural e de valorização dos educadores, no caso, professores 
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de Educação Física, frente às novas competências comunicacionais, realidade vivida no atual 

contemporâneo conectado. 

A presente proposta foi realizada com alunos de ensino médio e apresentada dentro do conteúdo 

“Jogos” desenvolvido na disciplina Educação Física. Após a apresentação de conceitos sobre os jogos 

digitais, os alunos escolheram um game, debateram e planejaram possibilidades de concretizar seus 

projetos, criando uma versão possível de ser jogada na quadra da escola, seguindo algumas orientações 

para nortear os trabalhos. 

 

3. Considerações finais, em busca de novos jogos  

A proposta apresentada buscou atualizar as experiências virtuais dos alunos a partir dos entendimentos 

preconizados pelo filósofo Pierre Lévy, como a criação de uma nova realidade, a solução para um 

problema de forma criativa e colaborativa, como “uma produção de qualidades novas, uma 

transformação de ideias, um verdadeiro devir que alimenta de volta o virtual” (LÉVY 1996, p. 17).  

Acredita-se que a contribuição apresentada reforça a possibilidade de oferecer alternativas concretas 

do uso dos Jogos Digitais, especificamente nas aulas de Educação Física, privilegiando a cultura 

corporal de movimento, ao mesmo tempo em que problematiza o avanço tecnológico e sua influência 

sobre as pessoas. Com os jogos baseados nas experiências virtuais apresentados, notou-se o 

engajamento e envolvimento dos alunos bem como a necessidade de planejamento claro e objetivo por 

parte dos docentes, potencializando a aprendizagem de habilidades, estratégias e atitudes cooperativas 

envolvidas nos jogos e o estimulo a possibilidades criativas para solução de problemas.  

Os estudantes precisaram rever seu papel nas aulas e o professor também teve que assumir uma nova 

postura, entendendo que não é mais o único detentor do conhecimento, mas sim, tem um papel 

fundamental como condutor do processo de aquisição das habilidades e competências não só em 

relação às demandas do mundo digital, mas também na forma de apresentar alternativas diferentes e 

conectadas com seu público, no caso, nas aulas de Educação Física, contribuindo  para transformação 

da escola num ambiente respeitado e que valorize todas as áreas, suas características e contribuições 

de maneira equilibrada e inovadora. 
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