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Resumo: Este trabalho preo-
cupou-se em dirimir a respei-
to da seguinte pergunta: Como 
ocorre o uso de tecnologias mó-
veis para o ensino de educação 
física no Ensino Fundamental 

presente trabalho visou investi-
gar o uso de tecnologias móveis 
por docentes atuantes no Ensi-

Ensino Médio. Foi realizada, du-
rante o período de um ano, uma 

o levantamento de algumas das 
tecnologias móveis utilizadas e 
possíveis de se utilizar nas aulas 
de educação física atendendo ao 

-
quisa, um curso à distância foi 
produzido com a formação sobre 
a utilização destas tecnologias 
móveis levantadas atendendo ao 

-
tro do próprio curso foi feito o le-
vantamento de uma base dados 
para produção da pesquisa qua-
litativa através dos relatos ante-
riores a utilização das propostas 
no curso atendendo ao segundo 
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foram integrados aos dados co-
letados durante pesquisa biblio-

para fazer um levantamento das 
tecnologias utilizadas e de possí-
vel utilização nas aulas de edu-
cação física atendendo assim ao 
objetivo geral que era produzir 
um banco de dados sobre as tec-
nologias móveis. 

Palavras-chave: Tecnologias 
Móveis; Educação; Professores.

Abstract: This work was con-
cerned with the following ques-
tion: How does the use of mo-
bile technologies for the teaching 
of physical education in elemen-

school? The present work aimed 
to investigate the use of mobile 
technologies by teachers work-
ing in Elementary School Years 
and High School. During the one-
year period, a bibliographical re-
search was carried out to survey 
some of the mobile technologies 
used and possible to use in phys-
ical education classes attending 

end of the written and research 
part, for the distance, course 
was produced with the training 
on the use of these mobile tech-
nologies raised according to the 

the course itself, a database was 
collected for the production of 
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qualitative research through the 
previous reports, the use of the 
proposals in the course attend-

-
tive. These data were integrat-
ed to the data collected during 
a previous bibliographic research 
to make a survey of the technol-
ogies used and of possible use in 
the classes of physical education 
attending the general objective 
that was to produce a database 
on the mobile technologies.

Keywords: Mobile Technolo-
gies; Education; Teachers.

Introdução

Mesmo com a evolução tec-
nológica e sua inserção cada 
vez maior no cotidiano e dentro 
dos métodos de ensino, as au-
las de educação física permane-
cem sem alterações. Segundo 
Betti (1998) em sua pesquisa, 
tratando do currículo da educa-
ção física, o currículo tradicional-
-esportivo enfatiza as chamadas 
disciplinas práticas, portanto há 
separação entre a teoria e práti-
ca, uma dada em sala de aula e 
a outra em ginásio com o objeti-
vo de excelência física. Este mo-

de 60 e se consolidou nos anos 
70 sendo utilizado como princí-
pio norteador da educação física 
até os dias de hoje. 

Para Guimarães (2011), dian-
te da evolução tecnológica dos úl-
timos anos, não é possível negar 
ou ir contra os avanços tecnoló-
gicos que chegarão ao ambien-

do mundo atual é necessário 
que a educação física também 

agregue a tecnologia no seu 
processo de ensino. Negar es-
te conhecimento é negar oportu-
nidades de transformação, parti-
cipação no atual ambiente social 
que está em crescente transfor-
mação tecnológica e com a inte-
ração no ciberespaço. 

Para Alarcão (2011) as esco-
las são lugares onde as novas 
competências devem ser desen-
volvidas e adquiridas, sendo a 
informática uma das novas com-
petências. Considerando isto, 
Silva (2009) analisa que o au-
mento do desinteresse juvenil 
nas aulas de educação física é 
cada vez maior e uma das razões 
pode ser o fato que as aulas de 
educação física continuam sendo 
realizadas de maneira tradicio-
nal (ensino de esportes), ou em 
uma versão tecnicista (somente 
com o ensino dos movimentos) 
ou recreativa (com jogos lúdi-
cos) o que aumenta o desinte-
resse marginalizando a prática.

Em outro lado, ao analisar o 
lado docente, Babin e Kouloumd-
jian (1989) descrevem o educa-
dor no papel de estimulador, re-
ferência, portanto a necessidade 
deste de aproximar-se do mundo 
atual e se interligando, portanto 
ao uso destas tecnologias. É de 
extrema importância na forma-
ção do aluno ver seu professor 
interligado ao seu espaço que 
hoje é conectado na tecnologia. 

Considerando este cenário, a 
educação física deve ser repen-
sada, dentro deste novo contex-
to atual, cita Betti (1998). Uma 
transformação na prática peda-
gógica das aulas de educação fí-
sica se faz necessário, para que 
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da escola e outras discipli-
nas, que já passam a inserir as 
novas tecnologias.

Problema

Segundo Mugnol (2009) as 
inovações tecnológicas apresen-
tam novas formas dos processos 

alegando que a tecnologia está 
transformando a educação. Estas 
transformações estão obrigan-
do que professores e instituições 
se adaptem e se transformem a 

como ferramentas no processo 
ensino-aprendizagem.

A disponibilidade destas ferra-
mentas cresce de forma acelera-

-
ti Filho e Lisboa (2012). Segundo 
eles, os estudos relacionados à 
cultura digital e aprendizagens 

-
volvimento acelerado dos apa-
ratos tecnológicos digitais a ser-
viço da aprendizagem, situação 
ainda pouco difundida na Edu-
cação Física. 

Mesmo assim é possível per-
ceber o alento a novas formas de 
ensinar e a motivação dos pro-
fessores com as novas possibi-
lidades de ensino. Este proces-
so, segundo Fiscarelli e Fiscarelli 
(2011), talvez seja observado 
uma vez que os docentes encon-
tram, nas salas de aulas, alunos 
cada vez mais familiarizados com 
recursos de comunicação digital. 

Tendo em vista as novas tec-
nologias, seu uso no cotidia-
no escolar e a necessidade das 
aulas de educação física escolar 
acompanhar esta evolução e o 
pouco uso de tecnologias móveis 

no ensino de educação física em 
escolas. Desta forma, a presente 
pesquisa tem como questão nor-
teadora: “Como se dá o uso de 
tecnologias móveis nas aulas de 
educação física?”.

Objetivos

Objetivo geral

Fazer um levantamento das 
tecnologias móveis aplicáveis 
na educação física escolar no 

-
nais) e Ensino Médio.

Fazer um levantamento das 
tecnologias já utilizadas pelos 
docentes nas aulas de educa-
ção física no Ensino Fundamen-

Produzir uma base de dados 
sobre tecnologias móveis e suas 
aplicações no Ensino Fundamen-

Produzir uma formação pa-
ra oferecer aos professores com 
um acesso a base de dados.

O atual momento do mundo 
tem sido uma era de rápido avan-
ço tecnológico, principalmente 
quando se trata da informática 
e da internet. Vivemos cercados 
do uso de recursos tecnológi-
cos, usamos o computador e os 
smartphones no nosso cotidiano, 
como ferramenta fundamental. 

Para Castells (1999) a habili-
dade de dominar e fazer uso da 
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tecnologia ou a falta desta deter-
mina a história e futuro de uma 
sociedade. Castells (1999) admi-
te ainda, que este processo não 
ocorre de forma integrada e ins-
tantânea em todos os seres desta 
sociedade, mas que já estamos 
em uma revolução tecnológica 

transformou o nosso modo de se 
comunicar e de se relacionar.

O ser humano, frequentemen-
te, está em busca da aprendiza-
gem, mesmo sem se dar conta. 
Para muitas pessoas, a apren-
dizagem é um processo comum 
e involuntário. De fato, a in-
serção de recursos tecnológi-
cos no âmbito educativo é ob-
jeto de estudo para a aplicação 
do computador no processo de 
ensino-aprendizagem. 

Segundo Carneiro (2002), 
pesquisadores e educadores já 
estudam as diferentes formas de 
utilização da tecnologia dentro 
da educação. Estudando o pro-
cesso de aprendizagem relacio-
nado ao uso destas tecnologias e 
investigando seu uso.

É fato que estas ferramen-
tas vêm para auxiliar no pro-
cesso de ensino e aprendiza-
gem e é necessário que a escola 
acompanhe este avanço. De for-
ma alguma o espaço do docen-
te é trocado por estes objetos, 
eles vêm para auxiliar sua tare-
fa e proporcionar um maior inte-
resse do aluno na sua aula, con-
textualizando no mundo em que 
hoje ele vive. 

(2012) nesta relação da escola 
com as ferramentas tecnológicas 
se apresentam três caminhos a 

seguir, um de negação repelindo 

nos antigos processos pedagógi-
cos, o outro onde a apropriação 
destas novas técnicas aparece 
bem como a busca pelas novas 
formas de se ensinar e ainda a 
apropriação dos processos e ha-
bilidades novas, permitindo o de-
senvolvimento e controle destas 
ferramentas e de seus efeitos.

As tecnologias, bem como se 

não o princípio do processo edu-
cativo, este ainda é responsabi-
lidade do professor. Organizar, 
planejar e determinar como se-
rá o uso destes componentes se-
rá sempre tarefa docente. Silva 
e Penha (2012) ressaltam que as 
tecnologias não devem roubar o 
espaço do professor, este deve 
introduzir os recursos tecnoló-
gicos, de forma planejada, para 
favorecer os processos de ensino 
e aprendizagem dos alunos.

O educador precisa utilizar 
estes recursos e agir como co-
laborador, evitando que seu uso 
ocorra de maneira incorreta. O 
professor como ator social de-
sempenha o papel de agente 
de mudanças, ao mesmo tem-
po em que é portador de valores 
emancipadores, segundo Tar-
dif (2002). A troca entre aluno 
e docente vai propiciar este uso 
de componentes tecnológicos, já 
que a apropriação destes com-
ponentes pela geração do aluno 
se deu mais rápido e substan-
cial que na geração do docente. 
Entretanto é fundamental que a 
função do Docente seja nortea-
dora, indicando e conduzindo o 
processo educativo com o uso 
das ferramentas tecnológicas.
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Metodologia

O presente trabalho visou in-
vestigar o uso de tecnologias 
móveis por docentes atuantes 

-
nais) e Ensino Médio. Como de-
limitação de escopo, dentro das 
tecnologias da informação e co-
municação optou-se por restrin-
gir à utilização de tecnologias 
móveis, pois elas são utiliza-
das em qualquer espaço, inclu-
sive em espaços tradicionais de 
práticas esportivas, ao invés de 
um laboratório de computado-

-
te os estudantes. 

Foi realizada, durante o pe-
ríodo de um ano, uma pesquisa 

-
tamento de algumas das tecno-
logias móveis utilizadas e possí-
veis de se utilizar nas aulas de 
educação física. 

de pesquisa, um curso EaD foi 
produzido durante o mês de ja-
neiro com a formação sobre a 
utilização destas tecnologias mó-
veis levantados. Era pré-requisi-
to para a participação no curso, 
à formação em educação física e 
a atuação em escola de ensino 
regular no Ensino Fundamental 

Dentro do próprio curso foi feito 
um levantamento de uma base 
de dados para produção da pes-
quisa qualitativa através dos re-
latos anteriores a utilização das 
propostas no curso. 

Com base neste cenário, a 
pesquisa é delineada como inves-

os fenômenos para compreen-
der o uso de tal tecnologia. Pa-
ra realizá-la, ela foi efetivada a 
partir de uma formação docen-
te a distância para apresentar, 

-
nologias móveis dentro do ensi-
no da educação física. A forma-
ção foi utilizada como estratégia 
para compreender as ações pré-
vias, apresentar novas possibili-

-
preensão de seu uso a partir 
de uma prática.

Logo, o trabalho se organizou 
em três momentos, utilizando 

-
cas para cada um: (i) prepara-
ção da formação, (ii) execução 
da formação e (iii) análise dos 
dados. A formação a ser ofer-
tada utilizou materiais cons-
truídos no curso anteriormente 
ofertado via Facebook. Acresci-
do disto, foi realizada uma pes-
quisa exploratória para identi-

ser utilizados no ensino da edu-
cação física, bem como relacio-
ná-los com o currículo do En-

e Ensino Médio. Tal informação 
foi disponibilizada aos docen-
tes na formação.

Também foram preparados 
-

preender informações sociode-

das escolas e estudantes de sua 
atuação. Outro ponto investiga-
do foi o uso de tecnologias mó-
veis nas aulas, ou seja, se há 
alguma prática anterior. A utili-
zação de questionários deu-se 
pela estimativa do número de 
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público que poderia vir a partici-
par da formação. 

-
lisados como estes docentes se 
apropriaram do conhecimento e 
aplicaram em práticas reais. Os 
docentes foram convidados a 
realizar uma aula utilizando tec-
nologias móveis com estudantes 

-
nais) e Ensino Médio, e apre-
sentar esta experiência através 
de um relato. 

Curso desenvolvido

O produto utilizado para con-
duzir a pesquisa foi um curso a 
distância, desenvolvido no Am-
biente Virtual de Ensino e Apren-
dizagem Moodle do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul 
(IFRS). O curso foi estruturado 
em 4 módulos, e sem tutoria, to-
talizando uma carga horária de 

30 horas. O requisito para par-
ticipação era ser licenciando ou 
docente atuante em Educação 
Física em escolas do Ensino Fun-

-
no Médio. Cabe ressaltar que ao 
se inscrever no curso, todos os 
participantes concordaram ceder 
seus registros do AVEA em pes-
quisas do IFRS.

Na tela inicial do curso foi 
apresentado os passos do mes-
mo, explicando sua proposta de 
agregar tecnologias móveis as 
aulas de educação física. Na pá-
gina principal foi exposto que ao 

desenvolver uma atividade práti-
ca utilizando uma das tecnologias 
móveis. Ainda na inicial constava 
a data de conclusão e um pedido 
para que conferissem os prazos 
de envio de cada atividade. Após 
as explicações um vídeo de in-
trodução era apresentado, con-
forme exibido na Figura 1.

Figura 1 – Vídeo inicial do Curso
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Conforme Figura 2, para co-
laborar com o material de pes-
quisa, nas etapas iniciais, além 
da explicação de como funcio-
na o curso, como acompanhar 
o progresso e como receber o 

-

aluno, bem como um questioná-
rio para reter dados relevantes 
a pesquisa determinando o pa-
drão dos participantes.

Figura 2 – Página nicial do Curso

Nos primeiros passos do cur-
so foram apresentados textos 
que conduziam a história e evo-
lução da educação física até o 

-
dar a necessidade de integrar as 
práticas de educação física com 
o momento atual tecnológico. O 

primeiro módulo era apresen-
tado com um vídeo explicati-
vo conforme Figura 3, mostran-
do as tecnologias na educação. 
Em seguida um texto contextua-
lizando o vídeo era apresentado, 
bem como a explicação do mó-
dulo e sua proposta.

Figura 3 – Vídeo do primeiro módulo
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O aluno depois era apresenta-
do a outro vídeo produzido pe-
la TV Cultura que aborda a im-
portância do uso das tecnologias 
na sala de aula, conforme Figu-
ra 4, com o intuito de fazer uma 

consistia com a sua realidade. 
Neste módulo a proposta era dar 
um suporte para a compreensão 
das diferentes formas de tecnolo-
gias apresentando as diferenças 
em relação a programas e tecno-
logias móveis, por exemplo.

Figura 4 – Vídeo produzido pela TV Cultura

Este momento do curso in-
cluía textos com as diferenças 
entre TICs, Tecnologias Móveis 
e algumas plataformas. Depois 
da leitura era pedido que res-
pondessem a um breve questio-
nário que remetia ao texto tra-
balhado e ou uma dissertação 
sobre o texto. 

Era proposto que neste mo-
mento o aluno baixasse algu-
ma destas tecnologias ao seu 
celular e começasse a testá-la 

respondendo as seguintes per-
guntas: “O aplicativo parece in-
teressante? Está disponível para 
as plataformas IOs e / ou An-
droid? Seus colegas e amigos já 
utilizam estes aplicativos? Vo-
cê acredita que estes aplicati-
vos tornarão suas aulas mais 
interessantes?”. Desta forma 
este módulo pedia três exercí-
cios/atividades diferentes. Na 
Figura 5 é exibido um mode-
lo de atividade.
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Figura 5 – Modelo de atividade

No módulo 2, a aproxima-
ção destas tecnologias e de seu 
uso na educação física se ini-
ciava. Para isso um conjunto de 

leituras e vídeos era apresentado 
após o vídeo inicial, como mos-
tra a Figura 6.

Figura 6 – Vídeo inicial do Módulo 2

Ainda neste módulo, pa-
ra agregar no material quali-
tativo do curso era pedido que 
respondessem um questioná-
rio com seis questões que se 

remetia ao local de trabalho/es-
cola dos participantes. Era pedi-
do que caso lecionasse em mais 
de uma escola escolhesse para 
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as respostas aquela que leciona-
va há mais tempo.

Alguns artigos relacionados 
com a proposta do curso eram 
apresentados. Depois seis ví-
deos, sendo dois de cada tema, 

eram apresentados, confor-
me Figura 7. Os temas eram: 
Tecnologia no Esporte, Proje-
tos já Realizados e Educação 
Física e Games.

Figura 7 – Vídeo de um dos projetos realizados apresentados 
no curso

No terceiro módulo foi apre-
sentado uma seleção de aplica-
tivos para utilização nas aulas de 
educação física escolar, em sua 
parte inicial um vídeo explicati-
vo foi disponibilizado, conforme 

Figura 8. Eles foram divididos em 
categorias: Esportes Individuais 

módulo o aluno era convidado a 
compartilhar outro aplicativo não 
apresentado no curso. 

Figura 8 – Vídeo terceiro módulo
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Tanto nos esportes individuais 
quanto nos coletivos foi pedi-
do como tarefa, conforme Figu-
ra 9, que o aluno escolhesse um 

destes aplicativos e fosse reali-
zada uma prática envolvendo-o. 
Após isso essa experiência deve-
ria ser relatada.

Figura 9 – Tela da tarefa do terceiro módulo

Alguns outros aplicativos tam-
bém foram disponibilizados. De 
acordo com a Figura 10. Estes 
aplicativos, apesar de não serem 
de esportes, podem ser utilizados 

para ministrar aulas de anato-
mia, fazer avaliação física e pro-
por a prática de corrida através 
da brincadeira do Pokémon Go.

Figura 10 – Mais alguns Apps/propostas
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No último módulo era condu-

Neste projeto um roteiro foi pro-
posto. O aluno deveria escolher 
uma tecnologia que pretendia 

turma, idade dos alunos e qual 
tecnologia era compatível com 

o ano escolhido. Testar a tec-
nologia para conhecer suas po-
tencialidades, fazer alguns tes-
tes no local da aula/ginásio e por 

seguida, conforme Figura 11, 
um vídeo explicativo do módu-
lo era apresentado.

Figura 11 – Vídeo último módulo

A primeira atividade desta 
parte então era enviar o plano 
de aula e para isso algumas exi-
gências foram feitas, conforme 
Figura 12. Aluno deveria colocar 
neste plano o ano escolar esco-
lhido, número de alunos, tempo 

de duração da aula em minutos, 
o tema/tecnologias escolhida, os 
materiais necessários, o espaço 
físico da aplicação desta ativida-
de, o método avaliativo escolhi-
do para a aplicação após a práti-
ca e a descrição da atividade.

Figura 12 – Planejamento da aula
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Após isso deveria ocorrer a 
aplicação deste projeto. Como 
sugestão era pedido que conver-
sasse e explicasse a atividade 
ainda em sala de aula, para or-
ganiza-los e motiva-los.

Era pedido que esta prática 
fosse registrada, inclusive com 
fotos, evitando é claro expor o 
rosto os alunos. Um texto com o 
relato e as fotos era pedido co-
mo resultado da tarefa, poderia 
ser enviado um vídeo também, 
que deveria ser disponibiliza-
do no YouTube e enviado o link 
para o curso.

O aluno deveria relatar tudo 
com o máximo de detalhes pos-
síveis informando nome da ativi-
dade, a disciplina, qual conteúdo 
foi trabalhado, o nome e link do 
software ou site utilizado, a quan-
tidade de alunos participantes, o 
ano que a turma estudava, como 
e quando foi feita a atividade e a 

A dinâmica com a turma de-
veria ser realizada durante o 

período de realização do curso. 
Não seria permitido o envio da 
atividade realizada em data an-
terior ao ingresso no curso, com 
o intuito que a prática fosse rea-
lizada com dados aprendidos 
durante o curso. Desta manei-
ra fundamentando o conheci-

curso com uma atividade dire-
tamente relacionada aos obje-
tivos do mesmo.

Era sugerido que fosse pedido 
autorização na escola para fazer 
registros. Caso a escola não au-
torizasse o registro de imagem 
dos alunos, fosse feito apenas da 
atividade sendo realizada ou do 
seu teste anterior a prática. Es-
te trabalho seria disponibilizado 
para os outros colegas de curso 
acessarem, realizando, portanto, 
uma troca de conhecimentos e 
práticas dentro do próprio curso. 
Era possível realizar duas tenta-
tivas de envio. A tela do enuncia-
do é exibida na Figura 13.
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-
veria avaliar o mesmo e assim 

Resultados da pesquisa

Mesmo com a evolução tec-
nológica e sua inserção cada vez 
maior no cotidiano e dentro dos 
métodos de ensino, as aulas de 
educação física permanecem no 
mesmo modelo tradicional. Ten-
do em vista as novas tecnolo-
gias, seu uso no cotidiano esco-
lar e a necessidade de as aulas 
de educação física escolar acom-
panharem esta evolução foi de-
senvolvida a seguinte problemá-
tica: O pouco uso de tecnologias 
móveis no ensino de educação 
física em escolas. Este trabalho 
preocupou-se em dirimir a res-
peito da seguinte pergunta: Co-
mo ocorre o uso de tecnologias 
móveis para o ensino de educa-
ção física no ensino fundamental 

Para isto foi realizada uma 
-

zer o levantamento das tecnolo-
gias utilizadas e de possível uti-
lização nas aulas de educação 
física. Durante a pesquisa biblio-

-
sar de já haver o interesse pe-
la formação no uso de tecnologia 
nas aulas de educação física em 
escolas, ainda se está distante 
de uma situação ideal. 

Fica evidenciada a necessi-
dade de, nas aulas de educa-
ção física, se propor o uso de 
tecnologia para que sua práti-
ca se aproxime do contexto dos 

alunos. Espera-se que este tra-
balho possa apresentar uma al-

-
fessores em utilizar estas 
tecnologias, por desconhecimen-
to e por falta de cursos de for-
mação direcionados.

Com os resultados da pesqui-
sa qualitativa, esperava-se que 
o curso fosse relevante quan-
to à formação para o uso de tec-
nologia móvel na educação fí-
sica escolar. Tendo em vista os 
resultados encontrados no curso 
é possível projetar que o curso 
amplie o conhecimento relacio-
nado a tais tecnologias, possi-
bilitando a estes professores o 
interesse por incluir em suas au-
las as tecnologias móveis.

Tendo em vista o primeiro ob-

um levantamento das tecnolo-
gias já utilizadas pelos docen-
tes nas aulas de educação física 

-
nais) e Ensino Médio, durante um 
ano foi feito este levantamento e 
estes dados foram utilizados pa-
ra compor o curso, bem como fo-

nos resultados do curso através 
dos relatos dos docentes em sua 
prática de conclusão do curso. 

Muitos dos cursistas relataram 
que desconheciam estas tecno-
logias e que após o curso se sen-
tiam mais aptos a utilizá-las em 
aula. Bem como alguns dos do-
centes mencionaram conhecer 
alguma outra tecnologia, descre-

próprios de prática física.
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Com as tecnologias levantadas 
e apresentadas no curso mais as 
apresentadas no curso através 
da área: “compartilhando tecno-
logias”, foi possível atender ao 

era produzir uma base de dados 
sobre tecnologias móveis e suas 
aplicações no Ensino Fundamen-

Esta base de dados, bem como 

aqueles que quiserem utilizar.
Um exemplo de aplicati-

vo, encontrado na pesquisa pa-
ra uso na educação física esco-
lar é o Just Dance. O Just Dance 
é um jogo eletrônico de música 
desenvolvido pela Ubisoft. De-
pois de selecionar uma música, 
um dançarino é apresentado na 
tela e como uma exposição oca-
sional de pictogramas que repre-

-
gadores são julgados em uma 

-
do com a precisão de seus mo-
vimentos em comparação com 
os do dançarino na tela e rece-
bem pontos. Pode ser usada co-
mo ferramenta pedagógica de 
aprendizagem, seguindo objeti-

aos alunos o desenvolvimento da 
expressão e expressividade atra-
vés da dança e do movimento 
corporal, associando movimen-
to, música e ritmo.

Nas aulas de educação físi-
ca escolar, conforme encontrado 
nesta pesquisa, poderíamos usar 
o “JUST DANCE” onde basica-
mente são imitados os passos de 
dança de dançarinos que apare-
cem na tela, seria um diferencial 

já que jogando este game envol-
ve não só a dança, mas também, 
uma preparação física para po-
der aguentar o ritmo.

Outro exemplo de tecnolo-
gia móvel encontrada na pesqui-
sa foi o Nike+Run. O Nike+Run 
ou Nike+Run Club é um aplica-
tivo desenvolvido pela empre-
sa norte-americana Nike. O apli-
cativo monitora o progresso do 
atleta e mostra os dados como 
ritmo, distância, rota e recordes 
pessoais. É possível personalizar 
os treinos de acordo com nossa 
vontade e preparo físico.

Nas aulas de educação física, 
conforme a pesquisa, poderia ser 
utilizado para estabelecer treinos 
aos alunos como uma espécie de 
atividade ou simplesmente para 
se divertir correndo com os cole-
gas alcançando pontuações.

-
sultado maior prático tendo em 
vista que não se encontrou na 
pesquisa anterior ao curso, ne-
nhuma base organizada de tec-
nologias móveis disponíveis pa-
ra se utilizar na educação física 
escolar. Espera-se que em ou-
tras pesquisas e tendo em vis-
ta a evolução das tecnologias 
ela seja fomentada ampliando-

-
sionais da área.

Em relação ao terceiro obje-
-

zir uma formação para oferecer 
aos professores com um acesso 
a base de dados, o curso apre-
sentado no moodle atendeu a 
este objetivo. Acredito que como 
pioneiro na proposta, o número 
de participantes foi satisfatório, 



62

abrindo a possibilidade para ou-
tros cursos semelhantes virem 
a ser realizados.

Alguns participantes relata-
ram desconhecer os conheci-
mentos apresentados como os 
modelos de tecnologias, suas di-
ferenças e seu formato de apre-
sentação. Tendo em vista que a 
realização deste curso foi sem 
tutoria, acredito que esta pro-
posta dentro da educação físi-
ca é diferenciada, pois conduz 
um curso que segundo a biblio-

-
da, é visto como um curso prá-
tico, realizado em ginásio e sem 
uso de tecnologia.

curso foram integrados aos da-
dos coletados durante a pesquisa 

-
mente, para fazer um levanta-
mento das tecnologias utilizadas 
e de possível utilização nas au-
las de educação física atendendo 
assim ao objetivo geral que era 
produzir um banco de dados so-
bre as tecnologias móveis.

As pessoas presenciam dia-
riamente o surgimento de novas 
tecnologias que facilitam o dia a 
dia de todos. Com a globaliza-
ção mundial e com o surgimen-
to de novos recursos tecnológi-
cos é notável a necessidade da 
educação para formar os futuros 
cidadãos da sociedade utilizan-
do as tecnologias. 

O tema foi apresentado, bem 
como a preocupação com a pro-
blemática e com o objetivo 

central da pesquisa que é: o 
pouco uso de tecnologias móveis 
no ensino de educação física em 
escolas. Ainda nesta parte inicial 

e foram apresentados o crono-
grama e a organização do texto.

No capítulo metodologia, a 
pesquisa, o formato e passos do 
estudo foram apresentados. A 
pesquisa foi efetivada a partir de 
uma formação docente a distân-

-
tivar o uso de tecnologias móveis 
dentro do ensino da educação fí-
sica. Esta formação foi utilizada 
como estratégia para apresen-
tar novas possibilidades e veri-

seu uso a partir de uma prática. 
Tanto aos professores como pa-
ra a própria desenvolvedora des-
te curso e autora desta pesqui-
sa, este curso foi fundamental 
na aprendizagem desta relação 
educação física e tecnologias.

A chegada das tecnologias 
no ambiente escolar causa uma 
mudança no modo de ensino, co-
locando o professor como um in-
termediário de processos, é ele 
quem vai coordenar todo es-
te novo modo de aprendizagem. 

-
der a aprender, compreender 
que não é mais a única fonte e 
transmissor de informação, mas 
aquele que faz aprender, um es-
pecialista no processo de apren-
dizagem, em prol de uma educa-
ção que não se preocupe apenas 
com o conteúdo, mas o desen-
volvimento de habilidades, com-
petências, inteligências, atitu-
des e valores. 
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Compete ao professor e alu-
no explorar ao máximo todos os 
recursos que a tecnologia apre-
senta, de forma a colaborar mais 
e mais com a aquisição de co-
nhecimento. Atualmente exis-
tem diversos recursos tecnoló-
gicos que foram desenvolvidos 
com o objetivo de melhorar o 
processo ensino-aprendizagem. 
Um destes recursos é a tecnolo-
gia móvel, tema central junto a 
educação física escolar apresen-
tado nesta pesquisa. Espera-se 

-
vel colaborar tanto com o refe-
rencial teórico desta área quanto 
como base de dados para pes-
quisas posteriores. 

Com os resultados da pesqui-
sa esperasse que o curso seja 
relevante quanto ao uso de tec-
nologias na educação física esco-
lar. Tendo em vista os resultados 
encontrados no curso é possí-
vel projetar que o curso am-
plie o conhecimento relacionado 
a tais tecnologias, possibilitan-
do aos futuros professores o in-
teresse por incluir em suas au-
las as tecnologias móveis.

Com as tecnologias levantadas 
e apresentadas no curso mais as 
apresentadas no curso através 
da área: “compartilhando tecno-
logias”, foi possível atender ao 

era produzir uma base de dados 
sobre tecnologias móveis e suas 
aplicações no Ensino Fundamen-

Esta base de dados, bem como o 
-

tado desta pesquisa e ampliam 

as referências no tema para fu-
turos pesquisadores.

Espera-se que a experiên-
cia deste curso seja usada como 
norteadora para futuras propos-
tas dentro deste modelo. Tam-
bém é um resultado desejado 
que a produção desta pesquisa 
seja funcional para a produção 
de referencial teórico na área. 
Portanto, tanto os dados quan-
titativos quanto os qualitativos 
coletados através deste expe-
rimento podem ser de relevan-
tes para que outras propostas de 
curso de formação com o uso de 
tecnologia móvel na educação fí-
sica escolar iniciem-se. 
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