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O projeto tem por finalidade identificar os alunos excluídos e populares de uma turma de 

Ensino Fundamental que frequentam aulas Educação Física, uma vez que haja a identificação dos 

status sociométrico de cada indivíduo é possível realizar intervenções mais inclusivas, em especial 

focalizando os alunos exclusos. Assim, surge o seguinte questionamento: A partir da identificação dos 

alunos populares e excluídos é possível a elaboração de um plano de intervenção pedagógica inclusivo 

com o conteúdo de jogos virtuais? Desse modo, na tentativa de entender esse desequilíbrio que ocorre 

nas aulas de Educação Física, será utilizado o “Teste Sociométrico” descrito por Alves (1974) que 

mapeia as interações sociais e os status sociometricos de cada indivíduo do grupo, classificando-os 

como alunos medianos, não-excluídos, isolados, populares e excluídos, nessa pesquisa será focalizado 

os dois últimos. Assim, com base na realidade escolar será elaborado um projeto de intervenção 

aplicando os Jogos Virtuais Os jogos virtuais são vistos com bons olhos pelos pesquisadores da área. 

Faria (2006), Zanella & Sganzela (2013), Feres Neto (2005) os autores imaginam que possam abrir um 

leque de informações e interações que ainda é escasso no ambiente escolar. Os jogos propiciam o 

desenvolvimento de habilidades como: atenção, memória, concentração, agilidade, criatividade, sendo 

assim por serem privilegiados na preferência das crianças e adolescentes estes jogos não podem ser 

ignorados no ambiente escolar. (MARTINS & TOSCHI, 2008). 

Martins & Toschi, (2008) dizem que a educação da criança deve evidenciar a relação por meio 

do movimento corporal, levando em consideração a cultura corporal no qual está inserida, 

considerando que a sociedade atual considera a tecnologia e a utiliza em seu cotidiano, entende-se que 

a utilização da tecnologia tem alto nível de aceitação pelos escolares. Há jogos de movimentação 

física, coordenação motora, outros são voltados mais para a parte intelectual, exigindo concentração, 

atenção. Enfim, é possível encontrar diversidade de jogos, podendo ter uma melhor participação dos 

alunos, pois abarca os seus interesses. (NOGUEIRA et al, 2009). 

Sganzela & Zanella (2012) citam  Xbox 360 slim kinect e Nintendo WI são dois modelos de 

vídeo game onde traz simuladores de atividades físicas como dança, luta e esportes que para jogar 

basta ficar na frente do simulador e efetuar movimentos corporais que ele o vídeo game reproduzira na 

tela, não necessitando então do domínio do movimento padrão, apenas do movimento físico, podendo 

proporcionar uma inclusão de aluno de ambos os sexos, obesos, algum tipo de deficiência etc. No 

contexto escolar ainda é raro se identificar métodos de ensino por meios de jogos virtuais, tendo a 

perspectiva que esse será um grande desafio da escola em se “adequar” ao avanço tecnológico que 
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ocorre fora dela, onde as atenções dos estudantes estão diretamente voltadas às novas tecnologias. 

(MARTINS & TOSCHI, 2008). 

Segundo Silveira & Torres (2007) a educação física tem o papel de trazer uma seleção de 

conhecimentos que, organizado e sistematizado, devem proporcionar uma reflexão acerca de uma 

dimensão da cultura, contribuindo para a sua formação. Pois, a possibilidade de interação pode trazer 

consigo a perspectiva de quebrar o paradigma de popularizar aqueles alunos que sempre consegue se 

destacar em todas as aulas de educação física escolar por conta da facilidade de execução da técnica e 

“resgatando” aqueles que normalmente ficam “excluídos” das aulas por não conseguirem obter 

sucesso nas atividades de modalidades esportivas, já que o jogo virtual exige do praticante o 

movimento e não a reprodução da técnica (BARRACHO, LIMA & GRIPP, 2012).  

Sendo assim, Menezes (2008) afirma que é um dever respeitar as características individuais de 

cada aluno, respeitando suas diferenças, considerando que a vivência corporal que cada um possui está 

atrelada a cultura do mesmo, a interação pode promover entre os de trocas de conhecimento 

aumentando assim a diversidade de movimento dos escolares. 

Estudo em andamento, projeto de intervenção encontra-se em fase de desenvolvimento. 
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