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RESUMO 

 O presente estudo visa propor por meio de revisão bibliográfica a utilização de filmes como 

ferramenta importante para atender ao conteúdo de jogos da Educação Física Escolar. Desmistificando 

a idéia de usar os jogos apenas como entretenimento nas horas vagas, defendemos que a proposta 

beneficia na formação global do aluno. Diante dessas colocações, qual seria então, a contribuição 

dessa proposta para a Educação Física Escolar, no que se refere ao conteúdo de jogos? Buscou-se para 

tal, uma discussão sobre os objetivos da Educação Física Escolar, o jogo nesse contexto, e o filme 

como proposta pedagógica. Constatando, portanto, que a proposta contribui para uma aprendizagem 

significativa, onde o jogo proporciona o sabor da descoberta, e o filme influencia de maneira positiva 

no comportamento dos alunos.  

 

INTRODUÇÃO 

           Ao cursarmos a disciplina de Práticas de Ensino, passamos pela experiência de construir um 

jogo que envolvesse os objetivos do conteúdo de jogos da Educação Física Escolar, agregados ao 

contexto de um filme por nós escolhido. Este trabalho foi denominado pelo professor da disciplina de 

Jogo Filme. A construção do jogo nos provocou o interesse de buscar referenciais bibliográficos que 

contemplassem a utilização de filmes no processo de ensino aprendizagem. Partindo da hipótese, que 

essa proposta contribui para a formação global do aluno e no intuito de desmistificar a idéia de usar os 

jogos apenas como entretenimento nas horas vagas, este estudo objetiva verificar: Qual é a 

contribuição dessa proposta para a Educação Física Escolar, no que se refere ao conteúdo de jogos? 

Para tal, faremos uma discussão sobre os objetivos da Educação Física Escolar, o jogo na Educação 

Física Escolar e sobre o Filme como proposta pedagógica.  
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METODOLOGIA 

 Para alcançar os resultados deste estudo, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre os 

objetivos da Educação Física Escolar, o jogo na Educação Física Escolar e sobre o Filme como 

proposta pedagógica.  

 

 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A Educação Física Escolar recebeu influências militaristas, médicas, higienistas, esportivistas 

e por fim diversas críticas, dentre as quais, a de ser identificada por um caráter recreativo. Essas 

críticas resultaram num período de crise da Educação Física, porém, a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases LDB (1996), pela qual se fez saber que a Educação Física passa de atividade curricular para 

disciplina, e a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (1998), onde se espera que os 

alunos sejam capazes de participar de atividades corporais, estabelecendo relações, reconhecendo e 

respeitando características físicas e de desempenho, de si próprio e dos outros, sem discriminar por 

características pessoais, físicas, sexuais ou sociais, buscaram dar um novo papel à Educação Física. A 

cultura corporal ficou definida como tema.  

Na interpretação Vários Autores (2006) a Educação Física Escolar tem o objetivo de fazer do 

aluno um cidadão que vai produzir, reproduzir e transformar a cultura corporal na qual será inserido e 

integrado. E propiciando a experimentação de atividades prazerosas, a escola, pode utilizar 

metodologias de ensino que estimulem nos alunos a reflexão sobre o conhecimento e os benefícios da 

prática regular das atividades físicas, de forma a capacitá-los com autonomia e consciência no que se 

refere à escolha e à importância destas também fora do ambiente escolar. 

Desta forma, para Freire e Scaglia (2003) a educação física intervém mais para desenvolver 

conhecimentos do que para transmitir verdades, ou seja, a produção de um conhecimento original, 

resultado dos conhecimentos de todas as outras pessoas em que a consciência crítica seja patrimônio 

humano e que a inteligência não seja reduzida a saber calcular e falar línguas estrangeiras.  

 

A expectativa da Educação Física Escolar, que tem como objetivo a reflexão 

sobre a cultura corporal, contribui para a afirmação dos interesses de classe 

das camadas populares, [...] enfatizando a liberdade de expressão dos 

movimentos – a emancipação – negando a dominação e submissão do 

homem pelo homem. (Coletivo de Autores, p.40, 1992). 

 

Nessa perspectiva, Educação Física Escolar deveria promover para os alunos a vivência de 

diferentes práticas da cultura corporal, para que após o período formal de aulas, se assim desejassem, 
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manter uma prática regular de atividades físicas sem auxílio de especialistas (VÁRIOS 

AUTORES, 2006). 

 

O JOGO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

No contexto da Educação Física Escolar, espera-se que o jogo seja proposto como uma forma 

de desenvolver no aluno o seu crescimento cognitivo, afetivo-social e psicomotor, além de, facilitar e 

permitir a interação com o grupo. Lembrando que a aprendizagem só acontece quando o aluno começa 

a buscar por si mesmo o saber, sentindo nele, o sabor da descoberta que o jogo proporciona. As aulas 

de Educação Física na escola é um ótimo espaço pedagógico para que o jogo seja valorizado como 

parte, para a mudança de valores e atitudes do cotidiano em uma sociedade que está em transformação, 

ressaltando que esse é um processo que precisa atingir a pessoa em sua totalidade. Os jogos são 

fundamentais ferramentas para a educação de diversas faixas etárias escolares. (MARQUES E KRUG, 

2009). 

E ainda de acordo com o Coletivo de Autores (1992) o jogo satisfaz a necessidade da criança, 

pois ela opera com o significado de suas ações, fazendo desenvolver sua vontade e tornando-a 

consciente de suas escolhas e decisões, sendo assim, o jogo na Educação Física Escolar apresenta-se 

como elemento básico para mudança das necessidades e da consciência. É nesse momento que Darido 

e Rangel (2008) enfatizam que o jogo proporciona a oportunidade de os próprios alunos elaborarem as 

regras, o número de participantes, como atribuir pontos, dividir as equipes, etc., ou seja, o jogo 

permite uma adaptação ao contexto onde se joga. Faz-se sensata então, a afirmação de Brotto (1999), 

citado por Marques e Krug (2009) ao expressar que o verdadeiro sentido do jogo no contexto da 

Educação Física Escolar, não está somente em vencer ou perder, mas na oportunidade de jogar juntos 

e assim aperfeiçoar a nossa vida em comunidade. 

 

O FILME COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Na escola, visto à realidade sócio-cultural que atualmente nos encontramos, o filme pode ser 

considerado uma ferramenta muito importante, principalmente no que se refere ao conteúdo jogo da 

Educação Física Escolar. Betti (2003), diz que o filme pode influenciar de forma positiva no 

comportamento desta nova geração, além de, beneficiar os professores como sendo um recurso a mais 

de trabalho. Além do que, o uso de filmes (imagem e som) modifica o processo de aprendizagem e 

permite diferentes abordagens pedagógicas, pois com ele podemos utilizar as diferentes linguagens 

como meio para produzir expressar e comunicar idéias, interpretar e usufruir das produções culturais 

(PCN – Educação Física, 1998, p.07). 

Para Gomide (2000) a Educação Física Escolar deve ter o seu papel na educação e inclusão 

social, portanto há de se ter cuidado como os filmes onde os heróis não são tão bonzinhos como 

aparentam, personagens que utilizam de meios errados para se fazer o que aparentemente é correto. 

Pois uma pesquisa realizada pelo mesmo, mostra que filmes podem influenciar as atitudes de crianças 
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e adolescentes, os seus comportamentos foram influenciados em um jogo de futebol. O 

grupo que assistiu ao filme violento demonstrou comportamentos agressivos de forma acentuada, já 

aqueles que assistiram aos filmes infantis, ou de cooperação, demonstraram um comportamento mais 

sereno, ou de apoio ao companheiro, portanto, este recurso precisa de atenção e tratamento especial.  

Mas ainda assim, o filme é considerado uma ferramenta maravilhosa no contexto escolar, pois 

de acordo com Linhares (2008) as imagens televisivas ou cinematográficas fazem parte da cultura do 

homem assim como a própria escrita, e vêm aumentando cada vez mais com o desenvolver da 

tecnologia. Este recurso pode ainda promover o envolvimento dos alunos, trazendo-os para dentro do 

tema sugerido pelo professor de Educação Física Escolar, afirmando que a tecnologia pode ser um 

grande apoio ao meio pedagógico que tem como objetivo a aprendizagem da e para a vida (MORAN, 

1995). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos á partir dos referenciais bibliográficos pesquisados, apontam que a 

utilização de filmes como um recurso a mais nas aulas de Educação Física Escolar contribui para uma 

aprendizagem significativa referente ao conteúdo de jogos, além de acabar com o mito de que os jogos 

devem ser usados somente nos momentos de diversão. Sendo ainda possível constatar, que a 

tecnologia favorece o trabalho do professor, pois os filmes já fazem parte da cultura dos alunos, o que 

facilita a utilização de diferentes linguagens e favorece a criatividade para produção de novas idéias.  

 Como autores dessa pesquisa não temos nenhuma pretensão de provar que a utilização 

de filmes seja uma prática salvadora, ou então, o único caminho para uma aprendizagem 

significativa. Concluímos, porém que é possível contar com essa tecnologia, que além de, 

diversificar, também soma, pois é rica de significados para os alunos durante as aulas de 

Educação Física na escola. 
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