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O FUTEBOL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:  

Aprendizados do chão de terra ao sensor de movimento 

 
RESUMO 

A presente dissertação é oriunda do entraves percebidos sobre e a utilização da 
tecnologia midiática na escola, em especial nas aulas de Educação Fisica, além 
de ser debruçada em um dos seus conteúdos mais tradicionais, os esportes, e 
tem como temática o futebol. O nascimento da problemática advém da 
inquietude do pesquisador, praticante da modalidade, árbitro de futebol 
profissional e amante dos jogos digitais. Como pontapé inicial compreendemos 
que existe uma penetração das tecnologias na escola de maneira que se torna 
difícil negá-las, fazendo surgir assim, a necessidade de trabalhar com elas. 
Surge então a seguinte questão de estudo: Como as experiências de 
virtualização do futebol favorecem na compreensão do conteúdo? Baseado 
nessa questão e em outras motivações o presente estudo tem por objetivo geral: 
identificar os aprendizados decorrentes da experiência virtualizada do futebol. 
Como objetivos específicos se propõe a analisar se, a partir de vivências na 
modalidade futebol, existe a ampliação dos conhecimentos entre as plataformas 
experimentadas, a virtualizada e a tradicional. Como segundo objetivo específico 
pretende identificar as potencialidades e fragilidades do uso dos jogos de 
sensores de movimento no aprendizado do futebol. O estudo descritivo adota 
uma abordagem qualitativa e tem como modalidade de pesquisa o estudo de 
caso. Para o debate, utilizamos como suporte as concepções Freireanas de 
ensino aliadas a Pedagogia Crítico-emancipatória de ensino da Educação Física, 
utilizando como metodologia de intervenção a pedagogia de ação didática 
comunicativa. Nossa interlocução na prática pedagógica foi composta por 6 
encontros realizados na Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna localizada 
no município de Ceará-Mirim/RN, na turma do 7º ano do Ensino Fundamental II 
e constou de uma unidade didática sobre futebol onde os alunos desfrutaram de 
vivências do futebol convencional e o jogo virtual, além de aulas expositivas e 
dialogadas. Como coleta de dados utilizou: questionário diagnóstico, observação 
sistemática das aulas, diário de campo e registros imagéticos. Concluímos que 
não são somente os videogames com sensores de movimento que promovem 
os aprendizados do conteúdo futebol partindo da compreensão do fenômeno de 
maneira global, mas sim a tecnologia trabalhando de forma colaborativa com os 
conteúdos tradicionais de modo a permitir ressignificações das práticas corporais 
fomentando o desenvolvimento da criticidade, oportunizando o debate sobre as 
questões de gênero, e construindo significados para os alunos a partir da 
experiência lúdica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; Aprendizagem; Futebol; Sensores 
remotos. 

 



 
 

 

THE FOOTBALL IN THE LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION: 

Learning from the ground floor to the motion sensor 
 

ABSTRACT 

The present dissertation comes from the perceived obstacles about the use of 
media technology in school, especially in Physical Education classes, besides 
being considered in one of its more traditional contents, sports, and having as 
thematic the soccer. The birth of the problem comes from the restlessness of the 
researcher, practitioner of the sport, referee of professional football and lover of 
digital games. As a kick-off we understand that there is a penetration of digital 
technologies in school in a way that makes it difficult to deny them, thus giving 
rise to the need to work with them. The following study question arises: How do 
soccer's virtualization experiences favor understanding comprehension content? 
Based on this question and on other motivations, the present study has as 
general objective: to identify the learning resulting from the virtualized soccer 
experience. As specific objectives it is proposed to analyze if, from experiences 
in the soccer modality, there is a enlargement of the knowledge between the tried 
platforms, the virtualized and the traditional. The second specific objective is to 
identify the potentialities and weaknesses of the use of motion sensor games in 
soccer learning. The descriptive study adopts a qualitative approach and has as 
a research modality the case study. For the discussion, we used as support the 
Freire conceptions of teaching allied to the Critical-emancipatory Pedagogy of 
Physical Education teaching, using as methodology the pedagogy of 
communicative didactic action. Our interlocution in pedagogical practice was 
composed of 6 meetings held at the Municipal School Dr. Júlio Gomes de Senna 
located in the municipality of Ceará-Mirim / RN, in the 7th grade class of 
Elementary School II and consisted of a didactic unit on soccer where the 
students enjoyed the experiences of conventional soccer and the virtual game, 
as well as classes lectures and dialogues. As data collection used: diagnostic 
questionnaire, systematic observation of the classes, field diary and imagery 
records. We conclude that it is not only motion-sensing video games that promote 
the learning of soccer content based on the understanding of the phenomenon in 
a global way, but rather the technology working in a collaborative way with the 
traditional contents in order to allow re-significances of the corporal practices 
fomenting the development of criticality, providing the debate on gender issues, 
and constructing meanings for students from the experience of playful. 

 
 
KEY-WORDS: Physical Education; Learning; Soccer; Remote Sensors. 
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Introdução 

Apita o árbitro: Bola rolando! 

 
Uma pessoa pode ser estimulada de diversas formas, se tratando de 

estímulos externos podemos destacar: visual, auditivo e cinestésico. 

Observando o padrão de aulas que temos, chegamos facilmente à conclusão de 

que somos estimulados de maneira visual, quando lemos ou observamos 

imagens e gestos, e de maneira auditiva, quando recebemos informações. Por 

muitas vezes é deixado de lado uma forma importante de estímulo, o sensorial, 

que faz parte do nosso conjunto de sentidos.     

Sentidos, eles nos guiam e nos permitem perceber aquilo que nos rodeia, 

aquilo que nos atinge independentemente da forma. Quanto maior o número de 

estímulos nos for ofertado mais seremos incitados a assimilar e reagir a aquilo 

que nos provoca, nos causa conforto ou inquietação. Utilizar o maior número 

possível de sentidos para alcançar o objetivo de ensinar é uma alternativa 

bastante válida quando se objetiva uma educação para a vida, já que em nossas 

vidas sentimos e percebemos as coisas, os processos de ensino-aprendizado e 

de comunicação não deveriam negligenciar tal possibilidade de ação. 

Compreendemos que os meios de comunicação alteraram nossa forma 

de ver e perceber com uma determinada manifestação esportiva, dessa forma 

os espectadores interagem de maneiras diferentes quanto ao estímulo, o que 

nos provoca inquietudes. Tais inquietudes dizem respeito a como se dá o 

relacionamento entre as pessoas, o esporte e as tecnologias, em uma espécie 

de tríade interdependente que atua como elemento condicionante nas relações 

entre o ser humano e as atividades que são para ele prazerosas, em nosso caso 

específico, o esporte.  

Com a mudança nos meios de comunicação, a apropriação e percepção 

das vivências esportivas a partir da percepção de outrem são drasticamente 

modificadas, e com isso modificada a forma de relação e principalmente a reação 
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de um determinado indivíduo aos acontecimentos, já que são criados hábitos, 

sejam eles mais passivos ou ativos para cada forma de apropriação 

 
Uma pergunta mais realista sobre o relacionamento entre esporte e a 
tecnologia moderna das comunicações é como esta modificou os hábitos dos 
espectadores – e a resposta não é nada surpreendente. Era inevitável que os 
ouvintes de rádio e dos telespectadores avançassem na direção do extremo 
mais analítico do espectro. (GUMBRECHT, 2007, p. 155) 
 

Desse modo, os convidamos a pensar no que nos chama mais atenção 

em uma caminhada hipotética: um radialista descrevendo inúmeros fatos 

acontecidos em uma partida de futebol, os jogadores, os chutes, os dribles, a 

velocidade das jogadas, o desempenho e intenção dos jogadores. Nesse 

momento o espectador ouve. Seguindo nossa caminhada reflexiva nos 

deparamos com a televisão, onde essa mesma partida está sendo transmitida. 

O comentarista expõe suas considerações, o narrador, descreve exatamente o 

que acontece, e o telespectador ao ver todos os lances que acontecem cria sua 

própria percepção, assim o telespectador vê e ouve. Chegando ao terceiro 

momento da reflexão temos a internet, com inúmeros recursos da televisão, o 

internauta pode pausar, voltar e adiantar o que quiser. O internauta vê, ouve e 

interage. Por fim, chegamos ao jogador de videogame, nesse caso, os jogos com 

sensores de movimento1, onde o jogador controla todos os elementos do jogo 

com seu corpo, seu corpo é o controle, não mais o botão do rádio, o controle da 

TV ou o mouse. O jogador ouve, vê, interage e sente; O jogador é o próprio jogo.  

Então, ao pensar no que nos sensibiliza mais, o que nos desperta mais 

interesse, o que nos faz imergir por completo naquilo que estamos fazendo, 

imaginamos os videogames, os quais detêm potencial interação e sensibilização 

que aliados às possibilidades existentes nos jogos dificilmente podem ser 

desprezados pela Educação Física. 

                                                           
 

1 Exigem que o jogador se movimente, na maioria das vezes ao menos um membro, para realizar as 
tarefas do jogo. Tais movimentos são captados por sensores posicionados em frente à área de jogo e 
reproduzidos no jogo virtual. 
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Mas afinal de contas, o que é o videogame? Literalmente falando: 

“Brinquedo eletrônico em que as ações que ocorrem em uma tela são 

controladas por teclas ou por joystick” (FERREIRA, 2000, p. 711). 

Marginalizados no contexto educacional por promoverem formas de 

entretenimento sedentárias e que por muitas vezes afastam os alunos da escola, 

os games vem ganhando espaço e se legitimando na escola através da 

Educação Física principalmente a partir do advento dos sensores de movimento. 

Existem poucas desculpas que não as instrumentais para não os utilizar.   

No tocante à sua utilização surgem pontos importantes os quais os 

professores devem atentar, são eles: a não instrumentalização dos videogames 

como mera ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, não 

resumindo seu potencial a uma alternativa para a realização de atividades que 

envolvam e cativem os alunos, bem como não somente reconhecê-los como a 

possibilidade de realizar uma atividade diferente em sala de aula ou fora dela.  

Diante disso, há de se compreender os games como potencial tema e 

desencadeador de diversas questões que podem ser abordadas, partindo de 

uma perspectiva crítica sob diversas óticas, desde o esporte espetacularizado, 

passando pelos avanços tecnológicos promovidos pela globalização chegando 

nos debates das possibilidades e modo de vida das gerações que fazem da 

tecnologia2 sua correligionária, sem mencionar suas possibilidades de práticas 

esportivas. Os videogames estão inseridos na cultura, e assim podem assumir 

um importante papel no ambiente escolar  

 
[...]devemos olhar para os videogames na cultura, ao invés dos jogos como 
cultura. Videogames permeiam a educação, as tecnologias móveis, os 
displays de museu, as funções sociais, as interações familiares e os locais de 
trabalho. Eles são jogados por muitas, se não todas as idades, gêneros, 
sexualidades, religiões e nacionalidades. (SHAW, 2010, p. 14) 
  

                                                           
 

2 Artefato tecnológico instrumental, associado a uma construção de um desenvolvimento técnico. Parte 
das tecnologias utilizadas nessa experiência pedagógica podem ser enquadradas como tecnologias 
digitais ou narrativas midiáticas.  
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Ao nos debruçarmos sobre essa temática observamos poucos estudos 

que utilizaram os videogames e sensores de movimento no contexto escolar, e 

ainda que a grande maioria deles teve como objetivo observar se o treinamento 

com videogames auxiliava no aprendizado de gestos técnicos de diversos 

esportes, assim como fizemos em nosso trabalho de conclusão de curso, onde 

buscamos observar a eficácia do treinamento e aprendizado dos gestos técnicos 

do atletismo por meio dos videogames.  

Existem referências na literatura que tratam o fenômeno da digitalização 

dos jogos e utilizam a denominação exergames, enquanto outras denominam 

por sensores de movimento. Dentre as diversas nomenclaturas existentes 

assumimos o segundo termo por se aproximar mais das questões 

pedagógicas/educacionais e do que estamos querendo lançar mão, que é o 

movimento sob uma forma virtualizada, enquanto o primeiro, assume um viés 

mais tecnicista, voltado para o exercício físico e a repetição de movimentos de 

maneira sistematizada. O cunho educacional e experimental dos games na 

escola é pouco abordado apesar do fato de que um elemento essencial da 

Educação Física na escola, seja ensinar e promover a maior quantidade possível 

de vivências. 

Lembro-me3 com perfeita nitidez de quando ainda estudante do Ensino 

Fundamental II, de quantas vezes ficava feliz nos dias letivos em que não havia 

alguma aula, ou que algum professor faltava e éramos liberados. Dezenas de 

alunos, um mesmo destino, as lan-houses4. Ali ficávamos por horas, era nosso 

ópio, afloravam os sentimentos de competição e cooperação como em nenhum 

momento de nossos dias, ali éramos treinados a superar desafios e desenvolver 

estratégias de resolução de problemas, aprendemos a perder e a ganhar. Não 

creio que tínhamos consciência do quanto aquilo modificava nossa forma de 

consumir e nos apropriar do esporte, nesse caso do futebol, mas aquilo nos 

                                                           
 

3 Trecho em primeira pessoa para a alusão a memórias do autor. 
4 Estabelecimento comercial onde os usuários pagam para ter acesso a videogames, computadores e a 
internet. 
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prendia de uma forma inigualável. O jogo nos fascinava assim como retrata 

Huizinga: 

 
O jogo é capaz de criar uma espécie de “círculo mágico”, ao qual a 
imersão na fantasia faz com que a narrativa provoque: catarse, 
escapismo, personificação, desafio e glorificação do jogador, o que 
deixa de legado para o mesmo: experiências e significados que por 
vezes de forma inconsciente são aplicados no cotidiano dos praticantes 
quando se encontram em desafios e situações de tomada de decisões, 
sejam elas importantes ou não. (HUIZINGA, 2008, p. 7) 
 

Que experiência fantástica para nós seria se algum professor um dia 

levasse o desejado videogame para uma sala de aula, em meio ao enfadonho e 

rotineiro calendário letivo. 

Poderíamos então aliar dois fenômenos em potencial: Os videogames 

com sua potencialidade de impacto em todas as gerações e ambientes, 

principalmente com crianças e jovens, e o futebol, esporte mais praticado do 

Brasil, presente como conteúdo da Educação Física. Teríamos assim dois 

elementos que possuem adeptos na escola, que unidos podem gerar excelentes 

frutos e que ainda não foram trabalhados de acordo com as pesquisas realizadas 

sob a perspectiva do uso de sensores de movimento com a modalidade futebol, 

a fim de observar o aprendizado por meio de vivências. 

Por considerar necessário que escola utilize em certa medida a linguagem 

dos alunos, bem como os suportes utilizados por eles, a partir desse cenário o 

trabalho apresenta a seguinte questão de estudo: Como as experiências de 

virtualização do futebol favorecem na compreensão do conteúdo? 

O presente estudo tem por objetivo geral: identificar os aprendizados 

decorrentes da experiência virtualizada do futebol. 

Como objetivos específicos se propõs a analisar se, a partir de vivências 

na modalidade futebol, existe a ampliação dos conhecimentos entre as 

plataformas experimentadas, a virtualizada e a tradicional. Como segundo 

objetivo específico pretendeu identificar as potencialidades e fragilidades do uso 

dos jogos de sensores de movimento no aprendizado do futebol.  

De acordo com os objetivos propostos, essa pesquisa buscou contribuir 

ao acervo de trabalhos relativos ao tema, o que denota um caráter social, haja 
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vista que no decurso da pesquisa realizada sobre a temática em artigos, 

periódicos e dissertações pouco material de mesma feição foi encontrado, 

material esse, que pode contribuir para a formação de docentes e estudantes. 

Outro ponto destacável é a investida em propostas alternativas de ensino da 

Educação Física, algo que torne mais interessante, dinâmica e participativa a 

atuação dos alunos em sala de aula, de forma interativa, de modo a quebrar o 

ramerrão das mesmas atividades praticadas o ano inteiro, por consecutivos 

anos.  

Por fim, entretanto não menos importante, a pesquisa buscou, em sua 

etapa de campo amplificar os processos de práticas educativas em comunhão 

com as mídias, utilizando como instrumento fomentador os videogames, que 

possuem uma grande empatia dos jovens, e despertam o interesse de forma 

racional e emocional do alunado, por se tratar de um instrumento presente no 

cotidiano da sociedade brasileira atual, algo observado pelo pesquisador, que 

possui aproximação com a temática, em suas vivências no ambiente escolar.  

Como justificativa pessoal, elenco a inquietude do pesquisador, professor 

de Educação Física, praticante de futebol ao logo de toda a vida, árbitro de 

futebol profissional e amante dos jogos digitais em conseguir unir o futebol e os 

jogos eletrônicos em prol do aprendizado. 

Levando em consideração o fato de que uma pesquisa pode ir além de ter 

um referencial teórico plausível, observação ou análise dos fenômenos 

ocorrentes, é apresentada uma proposta de experiência pedagógica. 

Baseado no conceito de Gil (1999), p. 42): “[...] processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”. 

O estudo adotou uma abordagem qualitativa definida por Chizzotti (1995, 

p. 52), como: “se fundamenta em dados coletados em interações interpessoais, 

na coparticipação das situações dos informantes, analisadas a partir do 

significado que estes dão aos seus atos”.  Corroborando com as ideias de 

Chizzotti, os autores Nardi e Santos (2003) apontam ser necessários ainda 
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debates, e um aprofundamento do que foi analisado, de modo que “o propósito 

fundamental da pesquisa qualitativa é a compreensão, exploração e 

especificação do fenômeno social” (2003, p. 55) que em nosso caso específico 

se trata das nuances em torno do aprendizado do futebol.   

Teve como modalidade de pesquisa o estudo de caso, o qual pode ser 

definido por: “aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais” 

(GERHARDT; SILVEIRA 2009, p. 32). Pautado em um objetivo de investigação 

coletivo, “quando estende o estudo a outros casos instrumentais conexos com o 

objetivo de ampliar a compreensão ou a teorização sobre um conjunto ainda 

maior de casos” (STAKE, 2000, p. 436), já que comunga com outros casos 

instrumentais objetivando aumentar os debates sobre o tema, onde podemos 

citar: Cruz Júnior (2017), Finco (2015), Silva (2014), Franco (2014), Vaghetti 

(2013), Baracho, Gripp e Lima (2011), Ferreira (2010), Costa (2006), Cardoso 

(2003) e Feres Neto (2001), que realizaram importantes estudos com 

videogames no ambiente pedagógico.  

Para a experiência pedagógica que utilizou como metodologia a 

pedagogia de ação didática comunicativa de Kunz (2001), a população da 

amostra foi escolhida por conveniência: A Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de 

Senna localizada no município de Ceará-Mirim/RN, na turma do 7º ano do Ensino 

Fundamental II, por se tratar da maior escola do município e por ser a escola na 

qual o pesquisador trabalha como professor. A escola funciona nos períodos 

matutino e vespertino, possui 23 turmas em dois níveis de ensino, sendo eles o 

Ensino Fundamental I e II. Os sujeitos da pesquisa foram adolescentes de ambos 

os gêneros5 com idades variadas e o critério de inclusão foi ser aluno da turma 

onde será realizada a intervenção, que constou de uma unidade didática sobre 

futebol onde as aulas tiveram vivências do futebol tradicional e o jogo virtual, 

além de aulas expositivas e dialogadas. 

                                                           
 

5 Condição social pela qual nos identificamos como masculinos ou femininos 
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A escolha do 7º ano do Ensino Fundamental II se justifica ainda mais pelos 

apontamentos trazidos pela BNCC 6  onde para o componente curricular 

Educação Física, mais especificamente na unidade temática brincadeiras e 

jogos traz os jogos eletrônicos como objeto de conhecimento ao dispor nas 

habilidades necessárias:   

 
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos 
eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e 
significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. 
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos 
jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas 
respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos 
de jogos. (BRASIL, 2017, p.191) 

 
Corroboram com a proposição da BNCC, os autores Monteiro, Velásquez 

e Silva (2016, p. 468), quando nos dizem que os jogos eletrônicos “são uma 

oportunidade de formar os jovens para a cultura digital”. Dessa maneira 

seguimos tal proposta. 

 A coleta de dados foi constituída de: Observação sistemática das aulas, 

onde um momento bastante rico para a descrição das percepções dos alunos foi 

a roda final de cada aula, onde os alunos puderam expressar suas próprias 

percepções e diário de campo, que foram feitos durante o período de 

intervenção, de modo que proporcionaram uma análise crítica do processo. 

Contou ainda com questionário diagnóstico composto de 10 perguntas sendo 

elas fechadas e abertas além de registros imagéticos7, fomentando um leque de 

materiais utilizados para a concepção de uma análise descritiva da experiência 

pedagógica. A análise de dados foi feita a partir da análise descritiva dos 

materiais gravados durante as aulas, levando em consideração as ideologias, 

motivações e a compreensão do que é relatado por uma determinada sociedade, 

                                                           
 

6 Base Nacional Comum Curricular  
7 Registros de imagens coletadas a partir da gravação de alguns momentos durante as aulas de modo a 
servir de exemplos, não realizando análise de imagens, utilizando as imagens de forma análoga para 
dialogar com o texto. 
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identificando a partir desse método elementos do processo de ensino-

aprendizado do conteúdo futebol pelos alunos.  

A experiência pedagógica foi constituída de uma unidade didática 

composta por 12 aulas, sendo estas em 6 encontros de duas aulas seguidas, de 

50 minutos cada, onde os alunos vivenciaram o futebol no ambiente virtual, por 

meio do uso de consoles X-box 360 com kinect e em seu ambiente tradicional, 

no pátio da escola com bola, bem como tiveram aulas expositivas e dialogadas. 

Durante as aulas, temas que tangenciam o conteúdo foram abordados, de modo 

a tornar indissociáveis os elementos “saber fazer” (procedimental), o “por que 

fazer” (conceitual) e o “como se relacionar dentro desse fazer” (atitudinal) 

(RODRIGUES; DARIDO, 2008). 

No primeiro dia de intervenção foi aplicado um questionário com 

perguntas abertas e fechadas sobre os elementos fundamentais da experiência 

pedagógica: Aprendizado, futebol e Videogames. De modo a servir como 

avaliação diagnóstica da turma quanto aos aspectos investigados. 

Ao fim da intervenção, os alunos foram ouvidos e tiveram espaço para 

expor suas narrativas sobre: se aprenderam, que aprenderam e como 

aprenderam. Após a realização das atividades propostas, a partir das 

experiências vividas e percepções de aprendizado do futebol nas mais variadas 

plataformas e espaços de vivência, os alunos tiveram a possibilidade de 

descrever seu aprendizado. 

Ao fim da análise dos dados de forma qualitativa e diálogo com o 

referencial teórico foram atribuídos significados aos resultados encontrados, 

buscando confirmar a hipótese de que a vivência com videogames com sensores 

de movimento aliada à vivência tradicional, pautadas no diálogo e na reflexão 

auxiliam na compreensão do conteúdo futebol. 

Dessa maneira na segunda seção apresentamos os diálogos necessários 

para a compreensão do fenômeno que abordaremos, bem como os referenciais 

utilizados para melhor compreender as relações entre o futebol e os 

aprendizados possíveis a partir dos sensores de movimento. Na terceira 



 

22 
 

descreveremos a experiência realizada e faremos os diálogos com os estudos 

afins. Por fim, fechamos a dissertação com as considerações finais.  
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Associações entre a abordagem crítico-

emancipatória e teorias de aprendizagem  

Nossa filosofia de jogo  

O futebol é sem sombra de dúvidas o esporte mais praticado no Brasil, e 

no mundo. Segundo Araújo (2017) a Copa do Mundo de Futebol que consta de 

apenas de um esporte, está juntamente com os jogos olímpicos como os eventos 

esportivos mais influentes nas sociedades mundiais, fato proporcionado pela 

emoção, pelo gosto pelo esporte ou pelo apelo estético fornecido pelo espetáculo 

midiático produzido principalmente pela televisão. O autor aponta ainda que o 

futebol é a modalidade esportiva mais citada e acompanhada pela mídia 

(internet, jornal, rádio e televisão) além de ser a mais popular nos jogos virtuais.  

De acordo com DaMatta (1982) o futebol é a expressão da sociedade 

brasileira ultrapassando os limites de uma atividade esportiva, enraizado na 

cultura, tornando-se parte da identidade nacional. Tal importância e influência se 

refletem no contexto escolar, nas possibilidades educativas e pedagógicas a 

partir da tematização do futebol, superando os limites do jogo, intercambiando 

relações sociais, éticas e morais. Segundo Daolio (1998), basta observarmos 

sua relevância nas músicas, novelas, filmes e peças de teatro. Nas expressões 

como “bateu um bolão”, “não sai do zero a zero”, “bateu na trave pra acontecer”, 

“bola cheia”, “Pelé” entre outras. Possui ainda, como nos aponta Damo (2001) 

uma característica peculiar: é altamente mutável. O modo de relacionar-se com 

o futebol não pode ser definido estaticamente já que de acordo com as 

experiências e com os resultados são modificados os modos de torcer, que 

dizem respeito as relações do sujeito com seu clube ou seleção refletem no 

desejo de ir ao estádio, assistir pela televisão, comemorar, chorar, sorrir... 

Admitindo sua importância podemos mensurar seu destaque nas aulas de 

Educação Física, a única disciplina onde os alunos podem realizar atividades 

predominantemente corporais, não estando aprisionados às salas de aula e suas 

carteiras, objetivando não somente o aprendizado conceitual. 
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Ao levantar a temática das formas de aprendizado, podemos lançar mão 

dos multiletramentos definidos por Pereira como: 

 
[...] um movimento internacional que busca reestruturar o campo da 
alfabetização – tradicionalmente restrito à aquisição de habilidades 
instrumentais para apropriação e expressão do signo verbal escrito. 
Reivindica-se nesse movimento que, no âmbito da educação, as 
linguagens – multimodais (sons, escritas, texturas, imagens, 
movimentos corporais) e expressas em diferentes meios (do gesto à 
internet) – sejam consideradas criticamente como práticas situadas em 
contextos sociais, culturais e históricos. Por entrecruzar diferentes 
tipos de linguagem, a proposta dos multiletramentos é descrita como 
uma pedagogia da sinestesia. (PEREIRA, 2014, p.45) 

 
Logo busca-se a apropriação do conteúdo consumido e produzido de 

diversas formas, e principalmente a partir de diversas formas, uma pedagogia 

sensível, onde todos os sentidos são levados em consideração, a partir de 

modos de interação diferentes, mas com um aprendizado pautado no corpo 

inteiro para a apreensão do conteúdo de forma crítica, a partir da realidade e 

principalmente das experiências sensório-motoras dos alunos. Não basta 

aprender a origem do futebol, “como se deve” executar um chute ou aprender a 

cinestesia do futebol. Há de se sentir o futebol, experenciar e expressar por meio 

da sinestesia do mesmo, definida por Basbaum (2012) como: muitas sensações 

simultâneas. Dessa forma ocorreria a ampliação da assimilação do futebol. 

Segundo Freire (2003) o futebol ensinado na escola deve contribuir para 

o cotidiano daqueles que o aprendem, seja com as habilidades motoras 

trabalhadas ou com os valores tematizados no esporte em seus aspectos 

atitudinais.  

Assim: 
 

Se cabe à Educação Física introduzir e integrar o aluno na cultura 
corporal de movimento há que se considerar que: I) a integração há de 
ser do aluno, concebido como uma totalidade humana, com suas 
dimensões físico-motora, afetiva, social e cognitiva. II) o consumo de 
informações e imagens provenientes das mídias faz parte da cultura 
corporal de movimento contemporânea, e, portanto, não pode ser 
ignorada; pelo contrário, deve ser objeto e meio de educação, visando 
instrumentalizar o aluno para manter uma relação crítica e criativa com 
as mídias. (BETTI, 2004, p. 97-98) 
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Desse modo, observamos que o futebol pode ser trabalhado sob diversas 

perspectivas de experiências e em diversas plataformas no contexto escolar. Já 

Freire (2003) nos traz 4 princípios fundamentais para o ensino do futebol com 

qualidade:  

• Ensinar o futebol a todos: não somente a aqueles que são adeptos da 

prática ou que possuem desenvoltura em sua realização, em sua maioria 

meninos com um bom desenvolvimento motor e um padrão físico atlético. 

• Ensinar futebol bem a todos: Afinal de contas o que seria ensinar bem? 

Seria oportunizar a prática a todos e não cobrar padrões de movimento.  

• Ensinar mais que futebol a todos: Discutir os elementos que vão além do 

jogo, que transcendem as quatro linhas do campo. O futebol é cultura, é 

identidade nacional, e merece ser visto como tal, não apenas por um 

caráter reducionista de prática esportiva. 

• Ensinar a gostar do esporte: Como já retratado anteriormente por Kunz, 

por vezes experiências traumáticas fazem com que pessoas deixem de 

gostar do futebol, causadas por uma má abordagem, o que gera um 

distanciamento como forma de proteção diante da atividade. 

Assim, o futebol deve fazer sentido para aqueles que o vivenciam, não 

somente sendo trabalhado sob a ótica da busca pelo desempenho, da perfeição 

da execução dos gestos e da vitória nas competições, apesar dos mesmos 

possuírem seus próprios sentidos. Há de se considerar os elementos que 

circundam as atividades realizadas, fazendo surgir nos estudantes uma 

concepção crítica do que desempenham, não os limitando a repetição de 

movimentos e 

 
[...] não apenas o desenvolvimento das ações do esporte, mas 
propiciar a compreensão crítica das diferentes formas da encenação 
esportiva, os seus interesses e os seus problemas vinculados ao 
contexto sociopolítico. É, na prática, permitir apenas o 
desenvolvimento de formas de encenação do esporte que são 
pedagogicamente relevantes. (KUNZ, 2004, p. 73) 
 

Kunz (2005) afirma que os ritmos e movimentos esportivos devem ser 

encontrados e não indicados, é necessário deixar os alunos encontrarem os 
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ritmos dos movimentos a partir da experiência, da sensibilidade, aproveitando-

se da nossa cultura de movimento mais praticada. Damo (2001) nos diz que a 

tentativa realizada na contemporaneidade é a compreensão da crítica do 

esporte, o que é ainda mais latente no caso do futebol de modo que seu 

significado não pode ser reduzido a um conceito fechado, substantivado. 

A aprendizagem deve ocorrer de forma natural, não coercitiva a partir da 

sensibilidade, orientação e instinto mediados por uma intencionalidade 

pedagógica. O que é inerente ao futebol, que requer de seus praticantes a 

sensibilidade do que será realizado, a percepção de seus oponentes, a 

consciência corporal para a compreensão das possibilidades de realizações de 

jogadas entre outros fatores. Isso tudo é feito pelos que o praticam de forma 

inconsciente, em milésimos de segundo. A experiência é necessária para 

qualquer forma de aprendizado e se tratando de futebol a prerrogativa é a 

mesma, há de se experimentar, vivenciar, e testar para aprender. 

Na maioria dos casos, os grandes jogadores aprenderam seu ofício 

jogando, nas ruas, descalços. A partir da experimentação se aprende, assim por 

uma questão lógica, quanto maior o número de experimentações, maior será a 

possibilidade de aprendizado. Corrobora com esse pensamento Hildebrandt-

Stramann: 

 
Consideramos que, na condição de professores de Educação Física 
temos a tarefa de tornar nossos estudantes e nossos alunos 
responsáveis pela procura de informações, que só podem ser 
encontradas através da experiência. (HILDEBRANDT-STRAMANN, 
2012, p.141) 

 
Assim, cabe a nós professores, oportunizar experiências a nossos alunos, 

fazê-los vivenciar aquilo que nos propomos a ensinar e permitir que descubram 

aquilo que querem fazer, o que sabem fazer e como sabem fazer. Não se pode 

limitar as possibilidades, apontar o que é correto e o que é errado, determinar 

qual a maneira correta para a execução de um determinado movimento ou ação 

esportiva quando o objetivo não é o rendimento. 

Os alunos devem experimentar as possibilidades corporais que lhes 

convém, e ser estimulados a realizar aquelas que não conhecem ou não 
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conseguem realizar, independentemente da estratégia didática usada. Costa 

(2006) aponta que um caminho interessante para a Educação Física escolar 

seria a incorporação de momentos em que houvessem interações com as mídias 

eletrônicas de modo integrado à prática sob uma perspectiva crítica. Abreu e 

colaboradores (2008) corroboram dizendo que muitos estudos relacionam os 

jogos eletrônicos com a promoção de uma maior facilidade de aprendizado, 

melhora na capacidade de orientação espacial, socialização e desenvolvimento 

de habilidades cognitivas e motoras. 

Assim indica-se a proposição da realização de aulas abertas à experiência 

na Educação Física, como forma de integrar os alunos de maneira homogênea 

às aulas, sem distinção de sexo, cor, habilidade ou composição física, elementos 

que seriam irrelevantes a partir dessa ótica, já que não objetiva a técnica, mas 

sim a compreensão sobre aquilo que é feito, e as relações de troca entre os 

participantes 

 
Estas teorias não se orientam na configuração de processos de ensino-
aprendizagem em uma estrutura técnica objetiva de movimento, mas 
sim, consideram a estrutura subjetiva de ação e a relação de troca 
entre as pessoas e o meio ambiente. Chamamos a esta concepção de 
“global” ou “total”, porque ela relaciona o homem com o mundo e vice-
versa. (HILDEBRANDT-STRAMANN, 2012, p.141) 

Uma grande possibilidade de promover tais experiências didático-

pedagógicas aos alunos é a utilização de recursos eletrônicos nas aulas, que 

não são tão inacessíveis quanto em outras épocas e contam com a empatia do 

público jovem, já que fazem parte da sua cultura, do seu dia-dia. Amaral e de 

Paula (2007) Afirmam que os jogos eletrônicos fazem parte de um fenômeno 

tecnocultural recente, já que somente a partir da década de 1970 começaram a 

ser vendidos aos milhões passando a ser objetos de lazer e entretenimento nas 

mais diversas partes do planeta. 

 
A sociedade contemporânea vive conectada a mídia, o que acarreta 
uma mudança considerável na velocidade da propagação da 
informação, da mesma forma que colabora para a criação de 
ambientes virtuais e de um novo espaço de comunicação, onde 
podemos citar, por exemplo, o que acontece em muitas lan house, 
onde crianças e jovens se comunicam através de certos jogos 
eletrônicos em rede. (LEVY, 1999, p. 11) 
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O fato de criar um novo espaço de comunicação e vivência por si só já 

torna a intervenção em ambientes virtuais passível de execução e atenção no 

processo didático, já que fomenta a descoberta, o aprendizado e não limita as 

possibilidades de vivência, não permitindo assim, que a escola possua um 

caráter reducionista no tocante as possibilidades de ensino, e leve em 

consideração os saberes e atividades inerentes à cultura do alunado. Bernardo 

(2016) nos diz que jogos eletrônicos dialogam com os valores da sociedade 

vigente, a forma como são jogados revela as relações sociais existentes em cada 

população específica. Já Belloni (2003) aponta que o uso 

pedagógico/educacional envolve vários elementos, entre eles a reflexão sobre 

as concepções de educação, sua função social, suas características técnicas e 

estéticas além da própria prática pedagógica. 

Sendo assim, outros pontos podem ser destacados na intervenção por 

meio de elementos tecnológicos: seu potencial de gerar debates e sua função 

social. Amaral e de Paula (2007) complementam tal ideia ao retratar que se 

trabalhado a partir da perspectiva da criticidade por parte dos educadores os 

videogames poderão contribuir para o desvendar de elementos discriminatórios 

e exclusivos, de valores sociais e de consumo de modo que um elemento de 

lazer pode contribuir para a uma formação social mais crítica, dando vez às 

plataformas e ambientes que os alunos utilizam com frequência, se aproximando 

de uma educação que possua sentido e significado para os aprendentes, assim 

como deve ser.  

 
Localizada no exterior do modelo pedagógico e comunicativo, a 
tecnologia só pode contribuir para modernizar a “decoração” do ensino, 
e não para a transformação radical das estruturas ou metodologias, 
tampouco para as práticas de aprendizagem. Sobretudo em 
sociedades como as nossas, nas quais a mentalidade escolar continua 
colocando a tecnologia não somente fora da sala de aula, mas também 
fora da cultura. (MARTIN-BARBERO, 2014, p. 12) 
 

Infelizmente ainda observamos o cenário de afastamento das tecnologias 

como se fossem algo a parte da cultura em que vivemos, onde cultura só pode 

ser representada por coisas tradicionais e antigas, e não por aquilo que os jovens 
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fazem. A cultura tecnológica é forte, é viva e deve ser incorporada aos ambientes 

de ensino, assim: 

 
Quando se propõe que a mídia e os jogos eletrônicos sejam trazidos 
para o espaço escolar, como forma de encorajar certa disponibilidade 
de vida, falamos de abertura aos acontecimentos, do inesperado, da 
saída de nossos esconderijos, não para entrarmos no mundo das 
tecnologias, mas para expressar, agir, dividir o que sabemos e 
aprendermos com a mídia e os jogos eletrônicos o que não sabemos. 
(FISCHER, 2005 apud MAGAGNIN, 2010, p. 14-15) 
 

O novo fascina e espanta ao mesmo tempo, fascina aos olhos dos 

curiosos e desbravadores, daqueles que gostam de desafios, que são adeptos 

das mudanças, os aventureiros. Já para os conservadores, algo novo pode 

significar desconfiança, medo, insegurança. Não condenamos aqueles que 

nunca trabalharam com tecnologias na Educação Física, a grande maioria de 

nós professores não teve “formação” para operar ferramentas 

tecnológicas/digitais, e isso é algo relacionado ao currículo das licenciaturas, e 

não necessariamente a nossa falta de interesse pelo tema. Entretanto como 

educadores não podemos negligenciar o fato de que o mundo tecnológico 

também se configura como uma forma de inclusão social. A aprendizagem nos 

ambientes virtuais promove o acesso a novas linguagens de informação e 

comunicação, possibilitando assim novas oportunidades, Baggio (2000). 

Tal tema possui um elemento curioso: Na maioria das vezes os alunos 

dominam melhor que nós mesmos as ferramentas tecnológicas, e isso nos faz 

sentir receosos para intervir, já que existe equivocadamente um imaginário da 

percepção de que nós professores somos tradicionalmente os detentores do 

saber no processo de ensino-aprendizado tradicionalista. Uma boa forma de 

adentrar a esses espaços é aliando algo que conhecemos por essência, os 

jogos: 

 
jogos se constituem em espaços de aprendizagem, possibilitando 
momentos de verdadeira catarse para os usuários, na medida em que 
é possível exercitar diferentes emoções inerentes aos seres humanos: 
o medo, a alegria e a cólera, sem, contudo, provocar danos físicos, 
sociais e afetivos. (ALVES, 2003, p. 2) 
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Como componente de destaque na Educação Física, os jogos possuem 

um caráter integrador e mobilizador sendo tradicionalmente vistos como 

importantes criadores da motivação necessária para a realização das atividades 

físicas. Quando nos retratamos aos jogos com sensores de movimento tais 

fatores se tornam ainda mais latentes. Denominados por vezes de exergames 

 
[...] se configuram como uma alternativa viável para as aulas regulares 
de Educação Física, podendo aumentar o nível de engajamento e 
colaboração de alunos com sinais de insatisfação com as atividades 
propostas nas aulas regulares. (FINCO, 2015, p.14) 
 

Mas afinal, o que são exergames? Podendo ser descritos como jogo de 

videogame que por meio de sensores de movimento, captam a movimentação 

dos jogadores que ficam posicionados diante de um sensor. Para eles, como já 

mencionado utilizaremos a denominação de jogos com sensores de movimento. 

Movimentos esses que quando captados são reproduzidos pelo videogame 

através de um avatar, “corpo digital que pode ser moldado para representar o 

participante nos ambientes do jogo” (PEREIRA, 2009, p.28) que se tornam a 

personificação dos jogadores no ambiente virtual. 

 
[...] existem jogos que demandam uma precisão de agilidade, 
coordenação motora, alguns jogos possibilitam os aspectos sociais, 
características que a Educação Física Escolar trabalha nas escolas. 
Os jogos eletrônicos modernos possibilitam os jogadores a se 
movimentarem constantemente, exemplo de jogos de avatares, exibido 
por uma dimensão avançada, onde os jogadores se movimentam 
dentro dos espaços, abaixando, subindo, correndo, deitando e 
tentando qualquer outra ação daquele universo específico. Ao simular 
ambientes espaciais faz com que o jogador acesse uma inteligência 
tentando assimilar este mundo imaginário e resolver problemas 
referentes ao posicionamento do seu avatar ou de um objeto, 
possibilitando assim um pensamento rápido e eficiente. (RODRIGUES 
JÚNIOR; SALES, 2012, p. 77) 
 

O “advento” dos avatares controlados por movimento foi de extrema 

importância para a abertura dos olhares no tocante ao que tradicionalmente se 

apontava como uma crítica aos videogames e os jogos eletrônicos, por estes 

promoverem o sedentarismo (SILVA et al., 2010). Contudo, já não é tão 

concebível a assimilação entre jogos eletrônicos e atividades sedentárias, Finco 

e Fraga (2012) afirmam que jogos que utilizam de sistemas de rastreamento de 
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movimento transformam-se em ferramentas para a adesão à prática regular de 

exercício físico, além de ter um enorme potencial de conscientização dos 

usuários sobre a necessidade da prática, fazendo surgir o papel da escola nesse 

processo de extrapolação do ato de jogar e compreensão dos elementos 

inerentes a ele.  

Por estarmos inseridos em um contexto histórico que nos permite lançar 

mão do movimento corporal de forma completa a partir dos videogames com 

sensores de movimento, ao ponto que a cultura de movimento deve ser 

valorizada e através dos jogos eletrônicos possa assumir um novo significado, 

em um novo ambiente, a partir de novas vivências em novos espaços  

 
Os videogames, ícones da cultura digital, quando jogados de forma 
reflexiva e estratégica, incorporam bons princípios, capazes de 
dinamizar a reconfiguração do ensino-aprendizagem às exigências da 
cibercultura. Além disso, para a educação física, os EXG assumem um 
significado diferente ao incorporar o “mover-se para jogar”, rompendo 
o paradigma da inatividade dos jogos eletrônicos e criando novas 
possibilidades de vivências corporais. (BARACHO; GRIPP; LIMA, 
2011, p. 122)  
 

Ao conceituar, problematizar e instigar o uso dos jogos eletrônicos não 

temos como objetivo vangloriar as tecnologias e os jogos virtuais em detrimento 

das atividades convencionais de práticas de atividades físicas, mas atentar para 

mais uma possibilidade que pode aumentar o leque de estratégias e 

possibilidades da Educação Física, já que o real e o virtual não são dicotômicos. 

“Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real mas ao atual: 

virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes” (LÉVY, 

2003, p. 15). Corroboram com o pensamento de Levy, os autores Silva, 

Lazzarotti Filho e Silva (2010, p.174) ao afirmar que: “Essa realidade virtual, 

aparentemente desmaterializada, não representa, contudo, uma oposição ao 

real como se a mesma não existisse” podendo coexistir em um mesmo espaço 

e em um mesmo momento, contribuindo para o aprendizado, cada um à sua 

forma. “o corpo físico desaparece como algo circunscrito a concretude material 

da própria pele, osso e carne, e passa a ter outra complementaridade” 

(FERREIRA, 2001, p. 44). Atinge-se assim, o objetivo da experimentação e 
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vivência no ambiente virtual, a complementaridade junto ao convencional-

material para uma forma de vivência mais ampla, mais completa.  

Os jogos digitais se apresentam de maneira geral como uma atividade 

atraente para todas as idades, em especial para os jovens, Abreu e 

colaboradores (2008) nos alertam que com o avanço tecnológico os jogos 

eletrônicos se tornaram cada vez mais populares, e assim o videogame passou 

a ser uma das mais importantes atividades de recreação e lazer para crianças e 

adolescentes, fazendo-os realizar atividades as quais não estariam suscetíveis 

a participar não fosse pelos jogos já que é 

 
[...] possível observar que os estudantes que normalmente não 
demonstravam interesse pelas aulas de Educação Física passaram a 
apresentar uma atitude positiva em relação às práticas com os 
exergames, (jogos virtuais) evidenciando também sua disposição em 
colaborar com os colegas. (FINCO; REATEGUI; ZARO. 2015, p. 687) 
 

Tal fator é um argumento primordial em defesa da utilização dos jogos 

com sensores de movimento na escola, já que apresar de reconhecermos o 

futebol como fenômeno cultural e esporte mais praticado no Brasil, sabemos que 

o mesmo não é a preferência de todos os estudantes e que muitos se negam a 

participar das atividades esportivas na escola, geralmente em decorrência de 

experiências anteriores, “lembranças de insucesso ou de uma vivencia não bem 

sucedida pelos parâmetros normais como essas provas se apresentam” (KUNZ, 

1998, p. 23). Dessa maneira se faz necessário coibir essas experiências de 

insucesso. 

Sendo assim, surgiu a proposta de lançar mão da vivência que 

oportunizasse o sucesso com o futebol no meio virtual, já que o mesmo é um 

conteúdo da Educação Física, a partir de diversas formas de experimentação de 

um mesmo fenômeno, o futebol. Mas estamos falando em uma mesma 

modalidade esportiva? Feres Neto (2007) lança o questionamento de que talvez 

os jogos eletrônicos estejam se tornando novas modalidades esportivas, por 

contar com jogadores profissionais, campeonatos, profissionalização e 

espetacularização televisiva a nível mundial. Já Bernardo (2016) define os jogos 

virtuais como e-Sports onde os jogadores são chamados de ciberatletas e 
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possuem fama, ganham dinheiro e demandam dedicação ao jogo como sua 

forma de trabalho, se preparando física e psicologicamente para as competições. 

Independentemente do ambiente ou plataforma, nos propomos a trabalhar 

o futebol, como conteúdo. Atividades no meio virtual e tradicional conglomeram 

as habilidades, conhecimentos e compreensões? Há uma transferência de 

conhecimentos entre as plataformas para uma maior compreensão do 

conteúdo? 

 
Neste sentido, a capacidade de aprendizagem e de transferência está 
relacionada com a quantidade e qualidade das idéias estruturadas que 
o aluno já possui. Uma estrutura rica em conteúdos demonstra uma 
potente capacidade de transferência, ou seja, tanto de aplicação a 
múltiplas situações concretas (transferência lateral) quanto de solução 
de novos problemas (transferência vertical). Esta capacidade não pode 
ser plenamente desenvolvida através da aprendizagem repetitiva, 
memorialística e sem sentido. (ANDRADE, 2010, P. 25-26) 
 

Se quanto maior o número de experiências maior a possibilidade de 

migração das mesmas, então vamos experimentar, vamos vivenciar de distintas 

formas, não valorizando a repetição, o “movimento pelo movimento”, vamos 

buscar um aprendizado pleno, daquilo que cada aluno consegue fazer de acordo 

com seus desejos, perspectivas e limitações, que não serão um fator de exclusão 

nas atividades propostas. 

 
Um enorme auxílio para não atender à reprodução interminável de um 
mesmo ritmo é mudar constantemente de situação, do contexto em que 
se realizam os movimentos, ou seja, realizar movimentos do futebol no 
gramado, na terra, na areia ou na água por exemplo. (KUNZ, 2005, 
p.31) 
 

Kunz nos propõe diversos espaços para a realização do futebol, 

entretanto, no momento histórico em que descreve as possibilidades ainda não 

existiam os jogos com sensores de movimento, pautados na 

desterritorialização/desmaterialização que certamente podem ser uma 

possibilidade interessante de vivência e ampliação dos espaços para a 

compreensão e experimentação do conteúdo futebol.  

Dentro das abordagens que a Educação Física nos apresenta, a que 

melhor dialoga com as questões da comunicação, a qual consideramos 

indispensável, é a abordagem crítico-emancipatória, sendo o presente trabalho 
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ancorado no diálogo com as tecnologias trazendo como elemento de destaque 

os games com sensores de movimento que permitem comunicação e o diálogo 

entre os jogadores, o jogador e a máquina e até mesmo entre o jogador e ele 

mesmo  

 
Em certo sentido, o conjunto de questionamentos que o jogador dirige 
a si mesmo em ressonância às experiências de um game compõe um 
dos mais potentes canais de comunicação entre o alegoritmo e o 
contexto de jogo, ou melhor entre o faz-de-conta e o mundo cotidiano. 
(CRUZ JÚNIOR, 2017, p. 250)  

 
Pautados no diálogo, na transcendência dos limites por meio da 

experimentação e resolução de desafios, na utilização de um objeto e em um 

conteúdo potente almejamos levar uma nova possibilidade de aprendizado para 

a escola, de modo a superar a tradição esportivista. 

Dando continuidade aos debates de âmbito teórico para o embasamento 

científico e crítico necessários para a construção de um trabalho acadêmico, 

partindo da premissa da necessidade de uma boa sustentação conceitual, bem 

como averiguar se a temática pesquisada é corriqueira no cenário acadêmico no 

que diz respeito ao objeto de estudo, buscamos na literatura estudos que 

relacionassem a Educação Física escolar, o futebol e os jogos eletrônicos. 

Lisboa (2016), em pesquisa de mapeamento de literatura a respeito dos 

jogos eletrônicos e do futebol, realizou um levantamento feito exclusivamente 

pela internet nos sites das revistas classificadas com estratos A1, A2, B1 e B2 

(Qualis) por apresentarem de maneira geral, trabalhos de maior relevância na 

área de avaliação da Educação Física, o que corrobora com a ideia de Gil (2011) 

quando afirma que os periódicos são para a comunidade científica, os meios 

mais importantes para a comunicação e troca de saberes. 

Para isso utilizou como termos de pesquisa as palavras: Futebol e game, 

este por ser um radical presente em palavras como videogame, exergame, jogo 

eletrônico entre outros. Nesta pesquisa em periódicos encontrou 1191 resultados 

que apresentaram no mínimo um dos termos pesquisados, 295 resultados para 

a palavra game e 896 resultados para o termo futebol.  



 

36 
 

A partir da leitura dos títulos e resumos dos estudos que apresentavam a 

palavra game, apenas 9 estudos foram escolhidos por apresentar possível 

afinidade com a temática em questão: a experimentação e o trabalho 

pedagógico. Já para o termo futebol, 15 estudos foram selecionados por 

permitirem alguma ligação com o trabalho didático-pedagógico, as relações de 

ensino-aprendizagem, o sentido e significado da prática bem como suas 

potencialidades educativas. 

Não foram encontrados nos estudos o futebol que preze pelo prazer dos 

seus praticantes, que deve ser o futebol abordado na escola, que valorize as 

vivências satisfatórias e que busque reduzir ao máximo as situações de 

insucesso, que oportunize aos alunos o aprender de acordo com suas 

capacidades, que não busque padrões, um futebol que não seja ensinado, mas 

que seja vivenciado nas mais diferentes perspectivas, sentido e 

consequentemente aprendido particularmente por cada sujeito a sua forma. Em 

sua grande maioria os estudos abordam o viés do treinamento, dos aspectos 

fisiológicos, técnico-táticos entre outros. 

Já no tocante aos jogos digitais, muitos estudos estão voltados para a 

aderência a programas de exercícios físicos, perda de peso e estratificações de 

marcadores fisiológicos da prática de atividades saudáveis. Pouco se abordam 

os jogos eletrônicos como facilitadores da superação da concepção de 

abordagens tipicamente instrumentalizadas no tocante à prática esportiva. 

O estudo observou ainda uma grande quantidade de escritos na linha da 

saúde e desempenho físico em detrimento da pequena incidência de estudos na 

área pedagógica no que diz respeito aos dois itens procurados: futebol e games, 

evidenciando a pouca abordagem pedagógica nos trabalhos acadêmicos. 

Muito embora nosso objeto de estudo seja o futebol, não o exploramos 

em todas as suas inúmeras facetas e possibilidades, atentamo-nos para o futebol 

de caráter pedagógico, escolar, aquele ensinado regularmente nos colégios, e 

não o futebol em seu caráter de desempenho e rendimento, assumindo nossa 

especificidade nesse ponto.  
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Sentimos falta em nossas pesquisas, de mais estudos que retratassem a 

aprendizagem do futebol de maneira que valorizasse a experiência e a 

autonomia do sujeito ao aprender aliado aos jogos eletrônicos, já que apenas 

um estudo de Santos e Debortoli (2017) se aproxima de nossa investigação, 

intitulado de: “O ensino do futebol na proposta teórico-metodológica crítico 

superadora por meio dos jogos eletrônicos”, que aponta elementos para o 

trabalho com os jogos eletrônicos na escola, mas não ultrapassa os limites 

bibliográficos indo à campo e experimentando as proposições lançadas. 

A partir dessa lacuna encontrada na literatura, nos debruçamos na busca 

e compreensão das teorias de aprendizagem que favorecessem esse ensino que 

valorizasse a experiência. Em sucintas palavras, teorias de aprendizagem são 

esquemas descritivos-explicativos sobre as formas como se dão os processos 

de aprendizagem, bem como os conhecimentos iminentes a esses processos. 

Dessa forma, algumas teorias procuram explicar o que é aprendizagem e 

como ela funciona, de modo que resumam grandes conhecimentos no tocante 

às aprendizagens de maneira compacta. Salienta-se que toda teoria representa 

o ponto de vista de um autor sobre as variáveis e interpretações dos fenômenos 

existentes durante o processo de aprendizagem. 

Ao optar por uma abordagem predominantemente social em nosso 

estudo, não queremos negar teorias biológicas e psicológicas. Existe sim a 

possibilidade de diálogo entre as teorias de aprendizagens, Soares e 

Pernambuco (2014) nos trazem que as aprendizagens são significativas quando 

há um processo de sistematização do conhecimento, sistematização essa que 

se dá pela soma dos conhecimentos já consolidados com as experiências 

cotidianas, de forma a corroborar com Ausubel (2002) quando diz que os novos 

saberes se ancoram em saberes já existentes a partir das experiências do 

indivíduo. 

Levando em consideração os tipos de aprendizagens de abordagem de 

natureza psicológica, segundo Moreira (1999) podemos destacar 3 grandes 

grupos: A aprendizagem psicomotora, que diz respeito às aprendizagens e 

respostas neuromusculares provenientes da prática de determinada atividade; A 
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aprendizagem afetiva-social, que pode ser definida como o resultado das 

relações internas de cada indivíduo com as experiências vividas, emoções e 

sentimentos; E a aprendizagem cognitiva, resultante da fixação e 

armazenamento de informações na mente do sujeito de maneira organizada, 

gerando assim, aprendizado.   

Por não conceber que a aprendizagem é algo que pode ser equacionado 

e que não funciona de maneira linear para todas as pessoas colocamos em 

pauta o pensamento de Fonseca (1998, p. 9): 

 
A aprendizagem humana não se explica ou esgota apenas pela 
integridade biológica dos genes e dos cromossomas, nem se limita a 
uma pura exposição direta a objetos, acontecimentos, atitudes e 
situações, mas emerge de uma relação indivíduo-meio que é 
mediatizada por outro indivíduo mais experiente, cujas práticas e 
crenças culturais são transmitidas às gerações futuras, promovendo 
zonas mais amplas de desenvolvimento cognitivo, crítico e criativo. 
 

Por acreditar que o processo de aprendizagem se dá a partir de uma 

inúmera combinação de fatores: culturais, biológicos e históricos, 

caracterizando-se como um fenômeno altamente complexo, elencamos então, 

conceitos de aprendizagens para lançar mão em um diálogo com nossa proposta 

crítico-social, já que diversos autores apontam que “em determinados momentos 

da aprendizagem é possível observar mais presente um aspecto (cognitivo ou 

sensório-motor) em detrimento do outro” (BATISTA, 2014, p. 28). Entretanto, não 

pode existir aprendizagem se não pelo corpo, já que “Minha existência não se 

faz sem corpo, porque sou corpo. O corpo que sou é a expressão de minha 

existência nesse mundo, e nada posso realizar se não agir corporalmente”. 

Freire (2008, p. 71). 

Para isto dialogaremos com as aprendizagens afetivas-sociais, o motivo 

pelo qual não dialogarmos com as teorias de aprendizagem baseadas na 

aprendizagem cognitiva e psicomotora, voltadas para a dimensão conceitual e 

reprodução de gestos respectivamente, mais aceitas pelas demais práticas 

pedagógicas se dá pelo fato de que  

 
A Educação Física, componente curricular que na escola é responsável 
pela sistematização do trabalho com o corpo; é um campo pedagógico 
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que trata determinadas interfaces do movimento humano como objeto 
de sua prática. Faz-se necessário entender como se dá a 
aprendizagem na Educação Física e o que se aprende nas aulas de 
Educação Física na escola. (ARAÚJO, 2005, p. 60) 
 

Tal afirmação tangencia nosso discurso desde o início dos debates 

anteriores, a negação da perspectiva de uma aprendizagem vazia de sentidos e 

significados para aqueles que aprendem, já que as teorias psicológicas são 

frutos de “situações experimentais e referem-se a aprendizagens de laboratório, 

que só relativamente podem explicar o funcionamento real dos processos 

naturais da aprendizagem incidental e da aprendizagem na aula” Sacristán, 

Pérez e Gomes (1998, p. 28).  O que não revela a realidade das atividades, 

dinâmica e possibilidades de uma sala de aula. 

Por estarmos no campo da Educação Física e compreendermos tal 

campo com singularidade, não nos ateremos às teorias de aprendizagem, que 

dizem respeito, de maneira geral, a questões voltadas para o campo da 

psicologia. Introduziremos o diálogo entre as concepções de ensino de Paulo 

Freire e Elenor Kunz de modo a relacionar suas intenções pedagógicas com 

nossa proposta de trabalho. 

Apesar das diferenças epistêmicas e de visão de mundo tais autores, ao 

nosso ver estes podem colaborar para uma construção educativa interessante 

ao trabalho, já que Kunz deriva das ideias da escola germânica, aborda o 

conceito de escola livre e movimento e possui aproximações com a 

fenomenologia e Freire parte da perspectiva materialismo dialético, ancorado na 

realidade brasileira a partir de uma perspectiva crítica, existem diálogos 

possíveis entre os autores no que diz respeito a: coparticipação do anulo que 

deixa de ser um sujeito passivo no processo, necessidade de um conteúdo 

contextualizado à realidade do aluno e necessidade da afirmação/reafirmação 

da criticidade no processo de ensino-aprendizado. 

Por reconhecer a grande carga filosófica contida nas palavras de Freire e 

principalmente a ideologia de educação que defendia, não se faz plenamente 

possível definir uma teoria de aprendizagem, há de se envolver com a temática 
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e compreender os preceitos defendidos pelo autor a fim de compreender sua 

concepção de educação e, por conseguinte, de aprendizagem. 

Em uma de suas grandes obras, talvez ela a mais conhecida, Pedagogia 

do Oprimido (FREIRE, 1987), Freire faz inúmeros apontamentos necessários 

para que se haja uma aprendizagem e que seja ela significativa. A crítica, o 

diálogo e a reflexão são pontos chave apontados pelo educador brasileiro. 

Alicerçado nesses três pilares vamos discorrer sobre a concepção Freireana. 

O diálogo é o primeiro passo para que haja uma emancipação do sujeito. 

Freire denuncia uma educação pautada na unidirecionalidade do discurso, onde 

o professor, o locutor que ao narrar deposita o conhecimento teórico no aluno, 

que se apresenta como mero espectador, ouvinte e recebedor de informações, 

o que deflagra uma educação bancária onde  

 
O educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é "encher” os educandos dos conteúdos 
de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade 
desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão 
ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da 
dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em 
verbosidade alienada e alienante. Dai que seja mais som que 
significação e, assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 1987, p. 33) 

 

Freire destaca conteúdos que são retalhos da realidade, desconectados 

da totalidade, isso seria mesmo verdade? Qual de nós não lembra daquela aula 

de química, física ou matemática onde ouvimos que: Log de 7 na base 3=x, ou 

que nosso cálculo estequiométrico não tinha batido, pasmem, na nossa resposta 

a amplitude do vale da onda é menor que o valor da crista, fazendo com que a 

lambda não seja uniforme. 

Nesse momento os convidamos a refletir sobre que significado tiveram 

para nós essas informações. Se você não lembrou de nada ou lembrou dos 

assuntos e não compreende os termos e as razões, nos arriscamos a dizer, nos 

incluindo no grupo, que decoramos tal assunto. Onde está então o significado do 

que “aprendemos”? Freire também aborda essa questão em Pedagogia do 

Oprimido (FREIRE, 1987) ao tematizar a imprescindibilidade da práxis para que 

a reflexão sem análise empírica não se torne “blábláblá”, ao contraponto que a 

práxis sem a teoria não se torne mero ativismo. Sendo assim concluímos que 
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fixamos, repetimos e memorizamos, contudo não sabemos se de fato 

aprendemos, apesar desse tipo de aprendizagem estar prevista no currículo 

formal brasileiro não houve aprendizagem significativa. 

“Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de 

ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los 

e arquivá-los” (FREIRE, 1987, p. 33). E assim, ao não fugir dessa prática 

reprodutora continuamos fazendo girar a engrenagem da educação opressora. 

Não houve nesse processo o diálogo, apenas recebemos, na essência da 

palavra, o conteúdo ao qual estava determinado no currículo. Conteúdo esse 

que na maioria dos casos não dialogava com a nossa realidade, nossas 

necessidades e nossos interesses. De maneira geral não fomos instigados a 

refletir sobre o que nos era ensinado, muito menos a criticar aquilo que nos é 

passado, apenas passivamente, recebemos. 

        
Na medida em que esta visão “bancária” anula o poder criador dos 
educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua 
criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o 
fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. 
(FREIRE, 1987, p. 34)  
 

Então se repassarmos esse modelo de educação pautada na reprodução 

de narrativas de modo a não instigar o diálogo e a consequente reflexão e 

criticidade, como iremos modificar o cenário da educação? Tal pensamento não 

vale apenas para as fórmulas e conceitos descritos acima, vale também para as 

aulas de Educação Física, nas voltas ao redor da quadra, na forma “correta” de 

chutar, de lançar, de correr, de saltar... Kunz (1991) aponta que se fazem 

necessárias mudanças na concepção do ensino da Educação Física, de modo 

que os educadores questionem aquilo que estão ensinando, como estão 

ensinando, e principalmente qual a finalidade do que ensinamos, quais 

competências buscamos ao ensinar.   

Temos que nos perguntar primeiramente como professores o para quê e 

o porquê disso, o porquê ganhar é o principal objetivo, por que esse gesto técnico 

é bonito e aquele é feio, para só assim podermos levantar essas indagações aos 
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alunos, e por meio do diálogo fazê-los refletir e criticar aquilo que estão fazendo, 

ou melhor, que se propõe a fazer.  

 
Não pode haver conhecimento pois os educandos não são chamados 
a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não 
realizam nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria 
ser posto como incidência de seu ato cognoscente é posse do 
educador e não mediatizador da reflexão critica de ambos. (FREIRE, 
1987, p. 40) 
  

Acreditamos que nossa principal dificuldade para fazer isso seja o fato de 

não termos sido instigados a isso, a criticar, e acabamos assim de maneira geral 

reproduzindo o modelo bancário que nos foi passado aos nossos alunos. Freire 

aponta como solução para esse problema a prática problematizadora, onde a 

crítica e o debate das situações ligadas ao cotidiano dos aprendentes é fator 

chave quando se almeja uma forma autêntica de pensar, de modo a fomentar 

aos alunos a compreensão das suas ações dialéticas com o mundo, com sua 

comunidade, seu corpo e principalmente com suas experiências, que 

 
[...] torna-se mais significativa quando o aluno a vivencia com seu 
próprio corpo e não somente imobilizado numa carteira. Afinal, não 
podemos esquecer que tudo que aprendemos antes de ir à escola é 
em movimento, brincando. (DIAS; MELO, 2011, p.43) 

 
Ao falar em corpo e em experiências vale destacar que nosso corpo 

aprende assim como nosso intelecto, de maneira conjunta, nosso corpo sente, 

fala, ouve e aprende. Nóbrega (2010) nos diz que nosso corpo sabe, e esse 

saber foi aprendido com as experiências pelas quais esse corpo foi exposto, são 

essas vivências que fomentam a  

 
[...] reconstrução e recriação, de forma ativa e crítica, de um 
conhecimento/saber pelo aluno, quando este estabelece uma 
constante interação com o meio. Sendo um processo endógeno, a 
aprendizagem deve ser analisada pela qualidade das interações e 
coordenações feitas pelos estudantes, e isso compreende organização 
e atribuição de significado ao aprendido, o que pode garantir a 
continuidade das aprendizagens – aprender a aprender. (PALMA; 
OLIVEIRA; PALMA, 2010, p.20) 
 

Aprender a aprender, talvez seja essa a maior dificuldade ao ensinar. 

Pode soar como paradoxal que o difícil de ensinar seja ensinar a aprender, mas 
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antes de podermos aprender temos que aprender a aprender, para que 

possamos descobrir, a partir de nossa visão, de nossas sensações, a partir do 

sentido que damos a cada vivência, qual o significado daquele aprendizado, logo 

é por isso que  

 
[...] defendemos que a aprendizagem na escola também possa ocorrer 
por meio do corpo em movimento, devendo ser permeada por 
elementos como criatividade, curiosidade, sentido, significado, 
emoção, autonomia, dentre outros temperos importantes para a 
realização da aprendizagem. (BATISTA, 2014, pg. 36) 

 

A partir das palavras de Batista, corroborando com a ideia de que a 

aprendizagem “só” pode ocorrer por meio do corpo e do movimento, podemos 

trazer nosso olhar para a pedagogia crítico-emancipatória a qual foi escolhida 

para guiar nossa aventura docente.  

Nos seria possível trazer inúmeros conceitos, muitas definições e 

concepções para iniciar a diálogo no tocante a abordagem, contudo, suas 

particularidades e potencialidades ainda são um desafio para a Educação Física. 

“Uma pedagogia crítico-emancipatória ainda é um desafio de compreensão, 

imagine de execução!” (CARDOSO, 2003, p. 16). Temos para início, que 

compreender, ou ao menos tentar elucidar do que se trata a pedagogia crítico 

emancipatória. 

De maneira geral, a pedagogia emancipatória nos diz que o aprendizado 

se dá a partir da experiência corporal dos sujeitos, e critica o modelo tradicional 

de educação onde os alunos “permanecem sentados quatro horas ou mais, por 

dia, em salas fechadas e com carteiras exíguas, não mais que meio metro para 

se movimentar. Leva nisso cerca de doze anos de escolaridade” (FREIRE, 2008, 

p. 67). Surdi et al (2015) corrobora com as ideias de Freire quanto à necessidade 

do equilíbrio entre o movimento e o conhecimento científico no ambiente escolar 

ao afirmar que: 

 
A ciência com a pretensão do método, nos mostra possibilidades 
sistematizadas de pensamento e ação, mas o mundo vivido dá-nos 
mais que possibilidades sistematizadas: dá-nos nós mesmos, na 
experiência do agir e do pensar. Que a técnica e a ciência existam sim, 
mas que não nos retirem da experiência de nós mesmos! (SURDI et al, 
2015, p. 3) 
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  As crianças sentem a necessidade de se movimentar e esse movimentar 

não é de todo aleatório, ele é carregado de sentidos e significados, logo quando 

privados dessa possibilidade é como se estivessem aprisionados. 

Essa ideologia parte do pressuposto do controle sobre os alunos e da 

manutenção da ordem escolar, já que é mais simples controlar uma turma que 

se encontra “domesticada”, cada um em seu respectivo local, que em áreas 

abertas, onde os alunos estariam livres para satisfazer suas necessidades 

corporais. Não queremos com isso dizer que a ordem e o sistema tradicional de 

ensino propostos por Le Boulch (2008) estejam de todo errados, o grande 

entrave é a necessidade de um controle do corpo ao ponto de negar ao mesmo 

experiências e necessidades elementares. Dias (2012, p.71) nos traz que 

“docilidade e domesticação do corpo ainda são bem atuais em nossa realidade 

escolar, pois garantem a realização e o cumprimento dos objetivos traçados pela 

escola”.  

Esbarramos então com a questão do currículo escolar, que evidencia os 

objetivos traçados pela escola, levantado por Freire como um dos fatores 

centrais para uma educação bancária, que nega dos alunos o direito de vez e 

voz, que nega o corpo em detrimento do intelecto, “pensamos e aprendemos 

com o corpo todo, não apenas com o cérebro e o sistema nervoso” (GREINER, 

2005, P.48). Ao não levarmos em consideração tal afirmação, negamos as 

possibilidades de experiências corporais, valorizando apenas os saberes de 

predominância intelectual e conceitual, historicamente mais valorizados pelas 

escolas e repassados ano a ano, série a série 

 
Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, 
cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. 
Saber que deixa de ser de “experiência feito” para ser de experiência 
narrada ou transmitida. (FREIRE, 1987, p. 34) 

 
Há então, por parte dos educadores a necessidade de proporcionar a 

“experiência feito”, o fazer, e não somente as experiências narradas e ouvidas 

pelos alunos de maneira unidirecional, negando a potencialidade de aprendente 

que tem o corpo 
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A aprendizagem é basicamente uma reorganização da corporeidade. 
Quando aprende, quando encontra um sentido e uma significação para 
um acontecimento em sua existência, o ser humano passa a habitar o 
espaço e o tempo de uma forma diferente. Esse acontecimento é ao 
mesmo tempo motor e perceptivo, não há separação entre o corpo que 
age e o cogito que organiza a ação. O corpo é o lugar de 
aprendizagem, de apropriação do entorno por parte do sujeito. Uma 
aprendizagem onde o motor e o perceptivo, o corpo e a consciência 
compõem um sistema único. (NÓBREGA, 2005, p. 68) 
 

Logo, aprender vai além de aspectos meramente calculáveis e 

estratificados, algo que pode ser milimetricamente medido e observado, está 

tangenciado por inúmeros fatores presentes na escola e na organização de uma 

aula que podem cooperar para essa aprendizagem ou fazer com que ela seja 

atrofiada. Tolchinsky et al (2004) nos diz que o aprender deve se dar com 

autonomia, pautado em situações úteis e participativas, pautado sempre que 

possível em conteúdos do interesse dos alunos, para que o aprender seja 

motivador e satisfatório para os que aprendem. 

Assmann (2007, p. 29) dialoga com Nóbrega e Batista, ao afirmar que “a 

aprendizagem é, antes de mais nada, um processo corporal. Todo conhecimento 

tem uma inscrição corporal. Que ela venha acompanhada de sensação de prazer 

não é, de modo algum, um aspecto secundário” logo o prazer ao aprender não 

pode ser deixado de forma subalterna, ou secundária, há de ser uma premissa. 

Para que os alunos possam aprender a partir de tais recursos se faz 

necessário que o professor exercite uma característica a qual na maioria das 

vezes não é muito adepto, o ouvir. Sem ouvir não será possível saber qual o 

ponto de vista, necessidades e interesses dos alunos, por isso, para ensinar é 

necessário a priori, ouvir. Ao ouvir o professor poderá realizar pontes do 

conhecimento formal com os conhecimentos trazidos do contexto cultural dos 

alunos, oportunizando uma pluralidade maior de conhecimentos que podem 

dialogar se tornando ainda mais completos e significativos no momento em que 

os alunos possuem acesso ao planejamento de ensino.  

Afinal, como um conhecimento se torna significativo para aqueles que o 

aprendem? Le Boulch (2008, p. 121), nos diz que esse significado “parte de 

problemas significativos para o aluno e que se apoia não somente na 
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possibilidade, mas também no desejo de aprender. O raciocínio nasce do 

confronto intencional com um problema que nos diz respeito”. 

Tais ideias são defendidas também por Freire nos processos de 

codificação e descodificação, onde o professor começa por ouvir aquilo que os 

alunos os dizem para posteriormente organizar sua unidade de ensino. Algo que 

também pode ser observado na pedagogia de ação didática comunicativa 

defendida por Habermas e Kunz no momento da interação e linguagem, fazendo 

surgir mais uma vez um elemento central para que haja aprendizado para esses 

autores, o diálogo para uma educação e aprendizado significativos. 

Batista, Oliveira e Melo complementam a noção de significado ao relatar 

que: “Aprendizagem significativa diz respeito ao que permanece, ao que cada 

um leva para a sua vida, ao que marca positiva ou negativamente os corpos dos 

envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem” (2012, p. 246). 

Levando o debate do aprendizado especificamente para o campo da 

Educação Física há de se aproveitar da característica ímpar da disciplina 

enquanto prática pedagógica quando se diz respeito ao movimento, e a 

valorização do mesmo, compreendendo que o movimento é uma expressão 

corporal, dialogamos uns com os outros quando nos movimentamos, fazendo 

isso em grupo, experimentamos uma “aprendizagem pautada numa concepção 

de corpos que somos, onde a experiência corporal aponta perspectivas de 

criatividade, de uma prática significativa, de respeito às diferenças, de interação 

com os outros e com o mundo.” (ARAÚJO, 2005, p. 63). Assim conversamos, 

falamos, ouvimos e aprendemos por meio do nosso corpo, sem muitas vezes 

falar ao menos uma palavra, apenas interagindo. 

A interação é um dos pontos centrais da concepção de ensino crítico-

emancipatória desenvolvida por Kunz no início dos anos 90, que é alicerçada 

pela teoria do “se-movimentar” 

 
[...] apoiada em Gordjin, Buytendijk, Tamboer e Trebels e, 
desenvolvida, a partir de uma abordagem antropológica e filosófica do 
movimento humano. A construção desta concepção de ensino é 
influenciada também pela “Educação Libertadora” de Paulo Freire, 
conhecida como uma concepção dialógica de ensino. (CARDOSO, 
2003, p. 55) 
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O “se-movimentar” é definido por Gordjin (1968, apud KUNZ, 1998) 

basicamente em três fases, sendo elas:  

A primeira que diz respeito a realização dos movimentos de maneira 

espontânea, onde os alunos irão realizar as atividades da forma que lhes convém 

sem nenhuma interferência ou feedback, sendo intitulada de transcendência dos 

limites pela experimentação, tal etapa aproxima-se analogicamente à busca 

pelos temas geradores (investigação temática) na proposta Freireana, onde o 

professor irá descobrir quais as potencialidades, dificuldades e características 

do se-movimentar dos seus alunos, traçando um perfil da turma e de cada aluno 

em particular. 

A segunda fase diz respeito a superação dos limites por meio das 

situações-problema lançadas pelo professor, já que a forma de resolvê-los deve 

ser descoberta e produzida pelos próprios alunos e não ensinada pelo professor, 

que nesse momento apenas media as situações problema, de modo a instigar 

os alunos, que juntos por meio do diálogo possam encontrar a solução para as 

mesmas, buscando assim novos conhecimentos e por conseguinte, 

aprendizagem. Tal fase se assemelha com o incentivo proposto por Freire pela 

busca pelo conhecimento e não recebimento do mesmo em condição de 

passividade. 

A terceira e última fase diz respeito a transcendência pela criação, que 

somente poderá ser feita após um processo de reflexão, onde os alunos serão 

instigados a criar formas de expor seus aprendizados e assim compreender todo 

o processo pelo qual passaram, segundo Freire o sujeito deixa de ser passivo 

no processo e passa a ser ativo, ao superar as situações-limite a que foi imposto 

por meio das suas próprias ideias e estratégias.      

Pautada nessas três fases a concepção propõe um processo de ensino-

aprendizagem ancorado na cíclica relação de criação e descoberta por meio do 

trabalho, Interação e linguagem como componentes da intencionalidade 

pedagógica de Kunz, que denuncia uma prática pedagógica antidialógica, e tem 

como fator central, a abertura à experiência por meio do movimento. 
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O movimento proposto não é pré-determinado, não exige padrões de 

execução, o “se-movimentar” é livre, 

 
É inegável, portanto, uma diferença entre uma proposta que tem como 
fim o movimento e aquela que defende o “se-movimentar”. Trebels 
(apud KUNZ, 1994), esclarece que o movimento enquanto conceito 
geral “tem interesse no resultado ou na produção de movimentos 
eficazes no cumprimento de determinadas tarefas” (sistema), enquanto 
que o “se-movimentar” é percebido como uma instância na qual a 
“unidade primordial de homem mundo” (mundo vivido) pode se 
manifestar. (KUGELMANN, 1999 p.66) 
 

Exposta então a diferença entre uma proposta que busca o movimento e 

o uma proposta que busca o se-movimentar, desembocamos em um tópico 

importante da proposta crítico-emancipatória: a encenação Kunz (1994). 

A encenação consiste no trabalho do esporte em seu conceito mais amplo 

possível, relacionando-o com o universo dos alunos, é composta por 6 etapas 

pautadas a partir de uma intencionalidade pedagógica, são elas: 

A) Compreensão do fenômeno esportivo: Consiste no esgarçamento do 

que há por trás de um esporte, de um megaevento esportivo, e de um 

fenômeno esportivo em específico.  

B) Avaliação das mudanças históricas do mesmo: Em especial sob nossa 

proposta, as mudanças pelas quais o futebol passou, desde a 

proibição que negros mulheres pudessem praticar até sua 

popularidade global no Brasil no que diz respeito a gênero e raça. 

C) Proporcionar diferentes formas de encenação: pode ser confundida 

com o que se chama de esporte da escola, sob um conceito amplo, 

relacionando-o com o mundo ao qual os alunos habitam, que de 

maneira quase que invariável foge do glamour e das condições de 

prática dos esportes oficiais, de modo a fornecer aos alunos condições 

para ressignificar a prática esportiva de acordo com suas 

possibilidades estruturais, culturais e sócio-econômicas, onde mais 

uma vez podemos observar os ideais Freireanos serem revelados.  

D) Possibilitar vivências de diferentes encenações: Como seria possível 

para alunos de uma escola do interior do nordeste Brasileiro jogar 

futebol americano por exemplo? Sem campo, sem equipamentos de 
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proteção, sem bola apropriada entre outros fatores. A partir da 

ressignificação, adaptação de regras e materiais é possível fomentar 

a eles tal vivência. Há quem diga que essa vivência será de qualquer 

coisa, menos de futebol americano, mas isso não é o que importa para 

os alunos, o que importa é a vivência, será o futebol americano deles, 

o basquete deles, o voleibol deles, e ai de quem disser que o futebol 

jogado com uma tampinha de garrafa, descalço e com duas sandálias 

formando as traves não é futebol. 

E) Compreender o papel do espectador: Debater o esporte como nicho 

mercadológico, como produto, que tem o espectador como 

consumidor, e as nuances por trás desse elemento. 

F) Conhecer o lado perverso do esporte: Compreender que por muitas 

vezes o esporte é encenado para atender diretrizes e critérios de 

mercado, fugindo de seus princípios e valores. 

Após a explanação das seis fases é possível perceber a busca pela 

autonomia e criticidade dos alunos com relação ao esporte mais uma vez 

fazendo ligação com preconiza Freire, para que os alunos saiam da condição de 

agentes passivos e manobrados pela indústria esportiva e possam encarar o 

esporte com mais autonomia. 

 
Acredito que prioritariamente a encenação deve ser instrumento de 
denúncia, desvelador dos processos castradores impostos pelo 
sistema. É, a partir deste desvelamento, da denúncia, que proposições 
efetivas de resgate do mundo vivido podem ser encontradas na 
encenação. (CARDOSO, 2003, p. 79)  
 

A encenação deve libertar os praticantes do esporte institucionalizado, 

que traz parâmetros, padrões, índices, o esporte deve trazer prazer aos que 

praticam, Kunz defende que o esporte não pode ser um produtor de experiências 

de insucesso pela busca do rendimento de alto nível, é esse insucesso que 

afasta as pessoas do esporte, que as traumatiza. Os alunos devem participar 

das atividades em iguais condições, 

 
modificações devem ocorrer em se tratando das dificuldades técnicas 
e físicas da aluna e do aluno, visando a propiciar prazer e satisfação a 
aluna e ao aluno na realização da modalidade trabalhada.[...] Os 
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arranjos materiais podem facilitar e contribuir no equacionamento das 
insuficiências técnicas e físicas, bem como deficiências na execução 
de movimentos complexos, conduzindo à construção de novos 
sentidos no esporte. (CARDOSO, 2003, p. 82) 
 

 O que não implica somente na adaptação de regras, implica em uma 

ordem atitudinal de cooperação, solidariedade e de coletividade. Como então se 

operacionaliza tais precedentes? Kunz (1994) traz algumas estratégias didáticas 

para o ensino da concepção crítico-emancipatória de forma exitosa de forma a 

desenvolver as competências mencionadas acima por meio da tríade 

interdependente composta pelo trabalho, interação e linguagem descritas por 

Costa e Wiggers (2015, p. 628) como:  

 
A categoria trabalho compreende as atividades de natureza prática 
vivenciadas pelos alunos a partir dos conhecimentos extraídos da 
cultura corporal de movimento. A categoria interação observa a 
necessidade de práticas que atendam características de uma ação 
cooperativa, participativa e solidária, de forma que as contradições e 
os conflitos possam ser resolvidos por meio de uma relação dialógica 
entre alunos e professores. A categoria linguagem expressa o formato 
em que as sistematizações dessas práticas precisam se orientar, de 
forma que seja possível ir além da linguagem corpórea, 
tradicionalmente mais usual nas aulas. 
 

 A partir dessas categorias se faz necessário primeiramente proporcionar 

aos alunos por meio de experiências e jogos vivências de sucesso, o segundo 

ponto trata de instigar aos alunos a questionar sobre seus aprendizados, a 

relevância dos mesmos e como esses aprendizados podem auxiliá-los em 

situações futuras.  

Por fim incentivar a partilha dessas experiências com todo o grupo, de 

forma verbal ou corporal. O preceito é que todos consigam realizar as atividades 

juntos, inclusive se ajudando mutuamente e descrevendo seus aprendizados 

para o grupo em geral. O professor tem como encargo transmitir a ideia de que 

é possível aprender junto, e que aquele aluno exitoso nas atividades pode 

assumir o papel de professor, enquanto não há vergonha alguma para aquele 

que não logra êxito em receber a ajuda do colega. O conhecimento se dá por 

meio da interação e do diálogo atingindo assim as três competências: 1) a 

objetiva: conseguir fazer; 2) a competência social: por meio da cooperação e 3) 
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a competência comunicativa: Ao ajudar e ser ajudado aprendendo através do 

diálogo. 

Sendo assim, O objetivo da concepção critico-emancipatória não é só 

proporcionar a prática esportiva satisfatória, mas também fazer refletir e criticar 

sob as diferentes formas e possibilidades de encenação esportiva que possam 

surgir, e proporcionar com que  

 
[...] a totalidade dos alunos possa participar, em igualdade de 
condições, com prazer e com sucesso, na realização destes esportes. 
Dessa maneira, “não basta mudar a estrutura e forma dos movimentos 
esportivos, ou o seu desenrolar, mas as próprias regras e estruturas 
normativas deste sistema esportivo”. (KUNZ, 1991, p. 187) 
 

Para o autor supracitado o esporte não precisa ser classificatório, não 

precisa ter um vencedor e um perdedor, um bom e um ruim, o esporte pode ser 

ensinado através do diálogo, da interação e da linguagem, seja ela oral ou 

corporal. Se faz necessário aprender corporalmente por meio de experiências, o 

que não observamos com frequência no Brasil, já que os próprios documentos 

oficiais afirmam que a influência do esporte nas aulas de Educação Física nas 

escolas é tão significativa que se pode considerar não temos “o esporte da 

escola”, mas sim “o esporte na escola” Brasil (2000). 

Tal cenário favorece a segregação, o distanciamento por parte daqueles 

que por algum motivo não conseguem ser competentes na prática esportiva e os 

distancia cada vez mais da Educação Física dada ainda a potência da 

esportivização. 

Com isso, chegamos a uma concepção de ensino que deve ser 

humanizadora, que leve em consideração aspectos socioculturais dos alunos e 

não somente os aspectos biológicos ou a exposição dos mesmos a vivências. 

Aprender é algo que deve ser instigado, deve levar em consideração as 

potencialidades e deficiências de cada sujeito dotado de história, deve ser 

pautada no corpo, não havendo outra forma de viver, e por consequência de 

aprender. 

Nesses termos, apresentamos na próxima seção a descrição de uma 

experiência pedagógica que se ancora nos pressupostos apresentamos até aqui 
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e que busca problematizar as questões das múltiplas experiências com o futebol 

e suas possibilidades de ampliação da aprendizagem dos alunos.  
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Experiência pedagógica:  

Começa nosso campeonato 

De modo a melhor caracterizar nosso campo empírico traremos nesse 

momento algumas minúcias no que diz respeito ao local escolhido para a 

realização da nossa intervenção. A escola municipal Dr. Júlio Gomes de Senna 

está localizada na zona urbana do município de Ceará-Mirim, cidade de pouco 

mais de 70 mil habitantes do interior do estado do Rio Grande do Norte. A escola 

atende a alunos da zona urbana e da zona rural, que utilizam do transporte 

público para estudantes para frequentar a mesma, e apresentam de maneira 

geral baixos índices socioeconômicos. 

No que diz respeito às condições físicas para a realização das aulas, a 

escola não dispõe de quadra de esportes nem sequer de um galpão coberto, 

geralmente quando não em sala de aula, as atividades de Educação Física são 

realizadas no pátio da escola, na terra, sobre a sombra de árvores frutíferas da 

região. Os materiais foram escassos, para realizar nossa intervenção tivemos 

que contar com o fornecimento de materiais do Laboratório de Estudos em 

Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM) do qual surge nossa pesquisa. Tal 

característica da escola comunga com a realidade de grande parte das escolas 

públicas municipais, apresentando-se como um fator limitante para a realização 

de diversas atividades que poderiam ser propostas pelos professores da escola.  

Nas seções anteriores apresentamos nossos referenciais teóricos e os 

princípios para a melhor organização de nossa experiência pedagógica. Nesse 

momento, damos continuidade ao escrito trazendo o detalhamento da 

intervenção realizada com o conteúdo esportes, na modalidade futebol em 

alinhamento com os jogos eletrônicos previstos pela BNCC para a turma do 7º 

ano da Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna, como descrito 

anteriormente. Tal descrição de atividades está ancorada no relato dos 

acontecimentos, nas falas dos alunos sobre os acontecimentos, além de outros 

elementos possíveis de ser catalogados pelos instrumentos de coleta descritos 

anteriormente. 
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Nesse momento, de modo a melhor exemplificar as relações existentes 

entre as etapas mencionas e os momentos pedagógicos propostos na 

experiência pedagógica, apresentamos as temáticas propostas em cada aula: 

 

Proposta de intervenção 

Organograma 01- Metodologia da intervenção: Pedagogia da ação didática comunicativa  

 

  

Aulas 1 e2

• Diálogo sobre a realidade da Educação Física na escola, apresentação da dinâmica de aulas 
e aplicação do questionário diagnóstico.

• Vivência do futebol a partir da proposta dos alunos.

Aulas 3 e 4

• Vivência com sensores de movimento

• Temas transversais aos jogos digitais: debate tendo como suporte os resultados da 
avaliação.

Aulas 5 e 6

• Vivência do futebol no videogame com sensores de movimento.

• debate sobre as diferenças entre as formas de jogar

Aulas 7 e 8

• Enciclopédia futebol- debate sobre curiosidades,  aspectos históricos, técnicos-táticos, 
financeiros, e tecnológicos do futebol profissional.

• Temas transversais à prática do futebol tradicional

Aulas 9 e 10

• Experimentação com sensores de movimento, e outras diversas formas de jogar futebol ao 
mesmo tempo, variando de plataforma conforme a situação de jogo.

Aulas 11 e 12

• Criação, experimentação e superação da situação limite.
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De acordo com a intencionalidade pedagógica de cada aula trazemos a 

exemplificação da aplicação dos elementos da pedagogia crítico emancipatória 

em cada encontro, de acordo com as etapas do se movimentar, as fases da 

encenação e as competências almejadas em cada encontro afim de melhor 

subsidiar nossa proposta. 

Quadro 01- Relação entre as fases da pedagogia crítico emancipatória e as aulas 
propostas 

Organização didática da experiência pedagógica 

Encontro Etapas do se movimentar Fases da encenação 

pedagógica 

Competência Crítico-

emancipatória 

1 Transcendência dos limites pela experimentação Objetiva 

2 Superação dos limites por meio 

das situações problema 

Fase E Social/Comunicativa 

3 Superação dos limites por meio 

das situações problema 

Fase D Social/Comunicativa 

4 Superação dos limites por meio 

das situações problema 

Fase A, B e F Social 

5 Superação dos limites por meio 

das situações problema 

Fase C Objetiva/Comunicativa 

6 Criação Social/Comunicativa 

 

Ao expor as temáticas de cada aula e onde cada momento se revela a 

concepção crítico-emancipatória, demonstramos nossa intencionalidade 

pedagógica pautada na experimentação e no fomento das mais várias práticas 

possíveis aos alunos, seja ela tradicional ou virtual desembocando assim, na 

noção ou o conceito de dialogicidade em Paulo Freire, que pode ser observada 
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em nosso caso específico, aplicada ao nosso objeto na relação de 

interdependência estabelecida, de diálogo Inter corporal entre o ecrâ que 

depende dos movimentos do jogador para realizar os movimentos dentro do jogo 

e do jogador que necessita das respostas do game para a realização dos 

movimentos seguintes, trazendo uma relação dialógica corporal entre o 

participante e o jogo, que vai além de uma interface mimética 8 , entre o 

movimento e o raciocínio necessário para a realização do próximo movimento, 

entre o avatar e o jogador, um depende do outro para responder e continuar o 

diálogo corporal. Fomentando a possibilidade de uma espécie de 

multiletramentos no que diz respeito ao aprendizado do futebol, a partir da forma 

mais potente de aprendizado, a experiência, como nos aponta Kunz (2005). 

Ao considerar que além dos gestos técnicos esportivos existem inúmeras 

outras possibilidades de aprendizado a partir do conteúdo esportes e da temática 

do futebol que vão além da histórica e hegemônica prática esportiva tradicional 

surge a proposta de experiência pedagógica pautada no aprender de forma 

satisfatória, aprender a criticar, aprender a dialogar, conseguir fazer e conseguir 

ensinar são objetivos aos quais se propõe a presente intervenção, pautada na 

experiência, diálogo e na crítica, a fim de tentar proporcionar aos alunos uma 

forma de alcançar um aprendizado significativo, ressignificando do esporte a 

partir do “se-movimentar” na talvez utópica ideia de uma educação libertadora, 

significativa e prazerosa. Conseguiremos? Não se sabe, o processo educacional 

é um eterno ciclo de tentativas, erros e acertos, vamos experimentar! 

 

3.1- O jogo de estreia 

 

Como previsto em nosso planejamento iniciamos nossa unidade didática 

com uma conversa com os alunos a fim de estabelecer diálogo sobre a realidade 

                                                           
 

8 Objeto tecnológico utilizado para criar a imitação do “real” e reproduzi-lo em uma dada plataforma, 
seja um controle ou joystick de modo a recriar movimentos. 
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e modo de ensino-aprendizagem da Educação Física nos anos anteriores, para 

desta forma, compreender em qual terreno estávamos adentrando.  

Para nossa surpresa, os alunos relataram uma prática esportiva não 

presente no quarteto fantástico (futebol, vôlei, basquete e handebol) como o 

carro chefe das aulas de Educação Física no ano vigente, o Xadrez, onde alguns 

relataram, Aluna h: “já não aguentar mais”, pois desde o início do ano letivo 

somente esse conteúdo foi trabalhado, levando em consideração o período da 

nossa intervenção, em meados de julho, compreendendo a meio ano letivo. 

Quando questionados sobre como eram as aulas de Educação Física nos 

anos anteriores os alunos relataram que: Aluno a: “aí sim, praticamos esportes” 

outros alunos relataram: Aluno b: “a gente brincava de futebol e handebol, íamos 

lá pra fora, jogávamos queimada, fazíamos exercícios” ou, Aluno c: “também 

escrevíamos, estudávamos sobre o corpo”. Revelando assim a preferência dos 

alunos pelas atividades externas à sala de aula. Ao serem questionados sobre 

como deveria ser a educação física surgiram as seguintes respostas: 

• “Todo dia era pra ter brincadeira” 

• “Escrever dentro da sala de aula pra aprender e depois ir jogar” 

• “A Educação Física para a melhora da saúde” 

• “Estudar os exercícios dentro da sala e depois fazer lá fora” 

As respostas foram anotadas e abertas para discussão. Para nossa 

satisfação, houveram divergências entre alguns alunos quanto as afirmativas 

descritas acima. Muitos afirmaram ser possível aprender quando estão “lá fora”, 

e essa maneira ser a forma mais divertida. Em contrapartida, denunciaram a 

prática de alguns professores que passaram pela escola de apenas disponibilizar 

a bola para que jogassem sem nenhuma intervenção ou supervisão. Relataram 

ainda que na maioria das vezes, o conteúdo ministrado em sala de aula não 

comungava com a prática realizada no pátio. 

Ao serem questionados com queriam que fossem as aulas surgiram as 

seguintes posições: 
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▪ “Jogar bola” 

▪ “Aprender coisas novas” 

▪ “Aprender o que é realmente a Educação Física” 

▪ “Aprender fazendo, na brincadeira” 

▪ “Aprender novos esportes” 

Foi-nos gratificante observar que na maioria das respostas a intenção de 

aprender foi relatada, principalmente a fala do Aluno c: “aprender fazendo, na 

brincadeira” que nada mais é do que a essência da nossa experiência 

pedagógica, o aprendizado por meio da experiência a partir de uma perspectiva 

lúdica e de sucesso.  

Já a afirmativa que suscitava a explicação do que realmente é a Educação 

Física apresentou-se como a mais interessante, já que como um campo tão 

vasto não possuímos uma definição clássica para tal pergunta. Levando em 

consideração o contexto que emerge a pergunta, a resposta foi: A disciplina que 

proporciona a oportunidade de aprender com o corpo, sobre o corpo e com o 

corpo, ao contrário das demais que privilegiam o intelecto, é a disciplina do 

movimento. Nesse momento, uma fala interessante e que comprova nossa 

postura foi proferida: Aluno c: “a gente só escreve o dia todo, a gente só faz 

escrever, escrever, escrever, tem que mudar isso”. 

Seguindo o momento de exposição da intervenção de forma dialogada 

utilizamos como tema motivador dos debates sobre nossa temática a seguinte 

tirinha intitulada: Eu estou jogando futebol ou não estou? 
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 Imagem 01: A mudança da forma de jogar, o jogo e suas novas vertentes. 

 
Fonte: https://techumor.com.br/tag/videogame/. Acesso em 10/07/2017 

 

As reações foram as mais diversas, desde o “ahhh, entendi” até a análise 

do comportamento da sociedade contemporânea com relação ao jogo: Aluna d: 

“antigamente as pessoas iam lá pra fora pra jogar, hoje em dia é só videogame, 

celular, só a tecnologia” ou Aluno e: “a tecnologia mudou a vida do povo, deixou 

as pessoas sedentárias”. Houveram também discursos conscientes quanto a 

necessidade da prática de atividades físicas, todavia quando questionados sobre 

se as ferramentas tecnológicas prejudicam a prática de atividades físicas a 

resposta foi unânime: sim. 

Já quando questionados sobre a possibilidade da tecnologia auxiliar na 

prática de atividades físicas surgiram respostas como: Aluno a: “aplicativos que 

ensinam exercícios”, Aluno f: “canais que ensinam dança, tipo fitDance9” dessa 

vez para nossa decepção nosso objeto não foi mencionado, os jogos com 

                                                           
 

9 Canal para o ensino de coreografias no site armazenador de vídeos Youtube.com com mais de 5 
milhões de inscritos e 1 bilhão de visualizações. 

https://techumor.com.br/tag/videogame/
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sensores de movimento não foram lembrados como alternativa proposta por uma 

ferramenta tecnológica para a prática de atividades físicas. 

Foi chegado então o momento do lançamento da nossa proposta, a 

utilização da tecnologia e do esporte em um mesmo momento por meio dos jogos 

digitais que  

 
[...] além de auxiliar a inclusão digital e o desenvolvimento do 
pensamento reflexivo, também poderá fornecer elementos que 
contribuem para aprimorar competências cognitivas que deem mais 
base para a aprendizagem dos conteúdos curriculares. (PEDROSA, 
2016, p. 99) 
 

Por meio da realização de atividades que fomentem o aspecto lúdico e a 

interação entre os alunos, de modo a quebrar o paradigma evidenciado pelos 

próprios alunos de que a tecnologia distancia as pessoas das atividades físicas, 

com ressalvas para os canais de tutorias no Youtube. Nesse momento houve 

então a apresentação de forma expositiva da dinâmica a ser desenvolvida na 

disciplina. Segue o quadro exposto aos alunos para que pudessem compreender 

o percurso pelo qual caminharia nossa experiência. 

 

Organograma 02- Planejamento da unidade didática exposto aos alunos 
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Os alunos em sua maioria ficaram otimistas com a proposta e ansiosos 

para testar se realmente o videogame iria os fazer cansar, se iriam realmente 

estar praticando uma atividade física como as que praticam no pátio. Como já 

retratado anteriormente os jogos com sensores de movimento possuem a 

potencialidade de sistematizar até mesmo exercícios físicos, desde que 

acionados de maneira correta. Entretanto essa descoberta em particular os 

alunos teriam mais adiante, em outro momento, o que se pôde perceber foi que 

os alunos em sua maioria ficaram otimistas com a proposta lançada. 

Para melhor embasar nossa percepção houve ainda a aplicação de um 

questionário diagnóstico de modo a fornecer informações para a caracterização 

da turma no tocante à aproximação com o futebol e ao uso de recursos 

tecnológicos. O questionário diagnóstico foi de suma importância para a 

caracterização da turma e compreensão de como os alunos se relacionam com 

nossos objetos primordiais: o futebol e o videogame. 

O questionário foi composto por 10 questões onde 9 foram objetivas e 

uma discursiva, cada aluno respondeu com o tempo que lhe foi conveniente. 

Tivemos como participantes 26 alunos, dos quais 12 pertenciam ao sexo 

masculino e 14 ao sexo feminino.  Vamos aos resultados. 

 

Imagem 02- Qual sua relação com o futebol? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Para nossa satisfação nosso conteúdo é visto com bons olhos pela 

maioria dos alunos, já que de maneira geral (80%), afirmaram gostar ou amar o 

futebol, dos quais todos os que relataram amar o conteúdo foram do sexo 
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masculino. Constatar a fidelização do alunado com o futebol solidifica os 

argumentos aqui descritos anteriormente sobre a relação do esporte em questão 

com a sociedade brasileira de forma singular, justificando ainda mais nossa 

intervenção. 

 

Imagem 03- Onde você aprende o futebol e coisas sobre ele?  

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Nessa questão, onde era possível marcar mais de uma alternativa, 

observamos um grande equilíbrio entre os principais meios relatados pelos 

alunos para o aprendizado do futebol, destacando-se a própria prática esportiva, 

a escola e a televisão. Apenas 5 alunos afirmaram aprender o futebol em todos 

os veículos oferecidos, sendo eles 4 meninos e 1 menina, o que já nos indica 

juntamente com a questão anterior, como esperado, uma maior afinidade do 

público masculino com a temática. 

O resultado dessa questão comunga diretamente com nosso objetivo e 

nos convida a pensar se a pouca potência dos games nesse processo deriva da 

baixa potencialidade educativa do meio ou do pouco contato e diálogo dos 

alunos com os games de futebol, em conseguinte com a internet (já que muitos 

relataram não ter acesso em casa). Tal reflexão justifica mais uma vez a 

necessidade do diálogo e o acionamento dessa possibilidade de ensino. Não se 

pode deixar de mencionar a potência da televisão como “formadora” no processo 

educacional, principalmente quando se trata do processo não formal. 
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Imagem 04- O Brasil é considerado o país do futebol. Você se considera um conhecedor de 

futebol? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Muito embora afirmem que gostam do conteúdo e que o aprendem nos 

mais variados espaços, quando perguntados quanto aos conhecimentos sobre 

o esporte, mais da metade dos alunos (58%) afirmaram conhecer apenas um 

pouco sobre o futebol. Diante de tal achado, podemos levantar algumas 

hipóteses: 1) Os alunos foram modestos e se resguardaram quanto aos seus 

conhecimentos; 2) A maioria realmente não compreende muitas coisas sobre o 

futebol; 3) Os alunos conhecem sobre o futebol, mas não se sentem seguros 

sobre o que sabem, muito menos conseguem mensurar tal conhecimento. 

Entendemos como mais adequada a última hipótese, e buscamos observar os 

desdobramentos da mesma nas aulas seguintes. 

 

Imagem 05- Qual seu tipo de aparelho eletrônico preferido? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Quando perguntados sobre o aparelho eletrônico mais usado, foram 

orientados a deixar espaços em branco nos aparelhos aos quais não possuem 

acesso. Mais uma vez a televisão aparece com grande potência, dessa vez 

juntamente com o celular. Todavia essa não é a única reincidência apresentada, 

os games aparecem com grande discrição, sendo o aparelho menos acessado, 

reiterando a distância entre nosso público e os jogos digitais. 

 

Imagem 06- Você gosta de jogos eletrônicos? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Questionados sobre o gosto pelos jogos eletrônicos a grande maioria dos 

alunos respondeu assertivamente (81%). Tal resposta evidencia que a distância 

percebida entre os alunos e os jogos digitais se dá pela dificuldade do acesso 

aos mesmos, e não pela falta de afinidade com os games, cabendo à escola 

promover essa aproximação como já descrito pela BNCC (BRASIL, 2017). 

Especificamente nesse ponto que diz respeito a um instrumento legal, não 

compreendemos o porquê de tal temática ser apontada como conteúdo somente 

para os primeiros anos do Ensino Fundamental II, já que a maioria os alunos 

acessam os jogos virtuais muito antes de chegar a esse ciclo, e continuam 

acessando depois dele. 

Para os alunos que responderam positivamente foi feito o questionamento 

de quais jogos eletrônicos preferiam. Para os meninos (11) houve uma 
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bipolarização entre o Grand Theft Auto (GTA)10  e o futebol, com o futebol 

apresentando 3 adeptos a mais. Já para as meninas (10) as respostas foram as 

amais vaiadas: Apenas 1 relatou a preferência pelo futebol; 3 por GTA; 2 por The 

Sims11; 3 por Minecraft12; 1 Metal Slug13; 1 por Farm Heroes Saga14; 1 por 

Bomberman15 e 1 para jogos educativos. 

Pudemos concluir que os meninos consomem e acessam muito mais o 

futebol se comparados com as meninas, que por sua vez também o acessam, 

de maneira mais tímida e ainda acessam um leque de possibilidades de jogos 

bem maior. Entretanto apresentou-se um equilíbrio quanto à afinidade e acesso 

aos games em geral tanto por meninos quanto por meninas. 

 

Imagem 07- Se você joga games eletrônicos, qual tipo de plataforma usa? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Curiosamente nenhum aluno respondeu que não jogava nenhum jogo 

eletrônico, mesmo que tenha respondido que não gosta de jogos eletrônicos na 

questão anterior (5 alunos) o que chega a ser relativamente contraditório. 3 

                                                           
 

10 Série de jogos para computador e videogame em primeira pessoa que simula a vida de um criminoso 
em uma grande cidade fictícia controlada por gangues. 
11 Jogo eletrônico de simulação de vida real, relações interpessoais, festas, relacionamentos, trabalho 
dinheiro entre outros. 
12 Jogo de construção em que os participantes podem construir edificações e objetos utilizando-se de 
cubos montáveis. 
13 Série de jogos no estilo rápido, um jogo de tiro estilo arcade.  
14 Jogo de lógica e combinação de ícones para alcance de pontuação.  
15 Jogo de estratégia em one-player ou multiplayer onde o jogador deve explodir seus adversários. 
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alunos, todos eles do sexo masculino afirmaram jogar em todas as plataformas 

descritas. O celular foi descrito como a plataforma mais acessada para jogar 

jogos eletrônicos, enquanto o videogame com sensor de movimento foi o menos 

apontado, por apenas 7 alunos, os quais novamente todos foram do sexo 

masculino nos apontando um dado interessante para nossa pesquisa: Nenhuma 

menina costuma jogar videogames com sensores de movimento. 

 

Imagem 08- Você joga videogame frequentemente? No mínimo uma vez por semana? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Houve grande equilíbrio nas respostas quando perguntados quanto a 

frequência semanal do uso do videogame, apenas um aluno não respondeu a 

questão. A discrepância percebida entre meninos e meninas mais uma vez foi 

notória, com os meninos mais uma vez fazendo maior uso a plataforma, 

reiterando as constatações obtidas nas questões anteriores. 

 

Imagem 09- Você já jogou games por meio de sensores de movimento? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Se tratando em específico de um de nossos objetos, os games com 

sensores de movimento, quase dois terços da nossa turma afirmaram já ter tido 

contato com os jogos, o que de certa forma nos surpreendeu, mais certamente 

não nos tirou o espanto de perceber que 10 alunos nunca sequer tiveram contato 

com jogos com sensores de movimento. De maneira geral eles sabem que 

existem as tecnologias, alguns tiveram certo contato com elas, mas os elementos 

tecnológicos, salvaguardando o celular e a televisão, não fazem parte dos sues 

cotidianos, se apresentando como mais um desafio e evidenciando o 

distanciamento dos alunos da escola pública do interior do estado com os jogos 

digitais.  

Prensky (2001) nos traz um debate que tangencia nossa referida surpresa 

ao afirmar que os alunos de hoje não são os mesmos se comparados com os do 

período da criação do sistema educacional, os de hoje podem ser chamados de 

nativos digitais, por serem contemporâneos e viverem cercados das tecnologias. 

Contudo observamos que apesar dos nossos alunos serem nativos digitais em 

termos temporais, os mesmos por não estarem imersos nessa vivência, que ao 

nosso entendimento deriva da pouca possibilidade de acesso aos instrumentos 

tecnológicos, passam a ser imigrantes digitais nesse processo, ou minimamente 

pessoas que estão em diálogo com a cultura digital de maneira rudimentar, pois 

estão aprendendo os códigos tecnológicos com o desenvolver dos processos e 

o passar do tempo, algo que é típico dos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Sendo assim, estávamos diante de uma turma que 

necessitava ser melhor e mais “estimulada tecnologicamente”. 

Para melhor embasar nossa experiência pedagógica e poder planejar 

melhor como seria nossa aventura na escola, já que todo planejamento docente 

pode ser passível de adaptações, alterações e correções, questionamos aos 

alunos qual seu tipo de aula preferida. 
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Imagem 10- Qual seu tipo de aula preferida? 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Confirmando a percepção obtida enquanto docente da própria escola em 

contra turno, a preferência dos alunos pela aula prática foi quase unânime, sendo 

apontada como favorita por quase todos os alunos, comungando com nossa 

proposta de aprendizado a partir de vivências, a partir da experimentação, a 

priori estamos no caminho certo. 

A última questão, e única de resposta aberta, indagou aos alunos como 

foram suas aulas sobre futebol e qual o significado do mesmo para eles. A 

grande maioria afirmou que o futebol é um conteúdo visto de forma positiva, onde 

as classificações do conteúdo foram as mais diversas: desde “uma paixão”; 

Passando por “só abaixo de Deus”; “Significa tudo”; “Deixa feliz”; Até “faz bem 

para a saúde” (que foi o aspecto positivo mais citado pelos que aprovaram as 

aulas de futebol já tidas e atribuíram significado positivo as mesmas). 

Dos 26 alunos 18 (69%) afirmaram que o futebol possui um significado 

positivo, todavia, houveram respostas totalmente contrárias a grande maioria, 

como: “O futebol não significa nada pra mim”, ou até mesmo aqueles que 

apontaram que o conteúdo não apresentou grande significado “Para mim o 

futebol é um jogo qualquer”, revelando uma heterogeneidade já esperada e 

natural em uma sala de aula. 

Houveram também muitos alunos que retrataram não lembrar muito bem 

como o futebol foi trabalhado como conteúdo, mas declararam proximidade e 

afinidade com o jogo, além de expressar sua potencialidade como promotor da 
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saúde, fato já observado em questões anteriores e mais retratado como fator 

específico na resposta aberta, não estimulada. 

No campo da forma como as aulas foram conduzidas nos deparamos com 

uma resposta que nos motivou bastante para a realização de uma boa 

experiência pedagógica: “As aulas foram teóricas, só escrevendo e debatendo o 

assunto, quase nenhuma dinâmica! Não gosto muito de futebol, nada contra, 

mas na minha opinião é um esporte chato”. 

A falta de dinâmica retratada vai de encontro ao princípio básico ao qual 

ancoramos nossa proposta, a variação de estímulos e possibilidades de 

aprendizado do conteúdo. Dessa forma compreendemos que ao mudar esse 

padrão de aulas e adicionar grande dose de “dinâmica” poderemos fomentar um 

aprendizado mais motivante, e, por conseguinte a percepção do futebol para os 

alunos que comungam da ideia do aluno acima. 

A questão de gênero mais uma vez foi citada, já que o futebol, apesar de 

todo o progresso alcançado no que diz respeito à oferta de possibilidades, 

visibilidade, respeito e espaço, quando se trata do público feminino ainda há um 

grande abismo entre a realidade masculina, principalmente no âmbito social da 

prática esportiva, o que se reflete nas aulas de Educação Física quando o 

conteúdo é o futebol: “Foram bem divertidas: por eu ser menina dizem que eu 

não posso jogar, mas eu gosto muito de futebol, e pratico as vezes com meus 

irmãos.” 

Nesse exemplo em específico pudemos constatar o desejo e a afinidade 

da aluna com o futebol, ao contraponto que é afastada da prática pelas 

convenções sociais e o preconceito que ainda é marcante contra as mulheres 

que jogam futebol no Brasil, que possui uma seleção feminina considerada uma 

das melhores seleções do mundo, com suas principais jogadoras atuando fora 

do país a fim de conseguir melhores salários e condições de vida. A despeito do 

pouquíssimo e por vezes inexistente apoio de dirigentes, imprensa e torcida, a 

seleção brasileira a todo o momento está bem posicionada no Ranking da FIFA. 

Entretanto, coincidentemente ou não, por uma série de fatores, não possui 

nenhum título expressivo de nível mundial (olimpíada ou campeonato mundial). 
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Fechando nesse momento a exposição sobre o que foi encontrado nas 

respostas dos alunos a partir do questionário encerramos nosso primeiro dia de 

intervenção com o convite aos alunos a ir ao pátio da escola para praticar o 

futebol como bem entendessem, com suas regras e sob suas perspectivas, sem 

a interferência do professor. 

A primeira coisa que nos chamou atenção foi a divisão das equipes. Por 

consenso, proposto pelos meninos, foram formadas duas equipes a partir de 

uma escolha simples: o gênero, uma equipe composta por meninos e outra por 

meninas. A respeito dessa classificação por gênero, Goellner (2009) nos diz que 

se faz necessária a rejeição dos rótulos socialmente impostos que engessam as 

relações sociais, reforçam os processos de exclusão e exacerbam as 

discriminações, o que se apresenta como uma barreira para as possibilidades 

de intervenções que tenham como base o esporte. Corrobora ainda com tal 

pensamento, Saraiva (1999), ao nos dizer que 

 
Aula de Educação Física em separado para meninas e meninos 
deveria ser evitada, porque somente em conjunto poderão ser 
buscadas as igualdades de chances, a desconstrução das relações de 
dominação e a quebra de preconceitos entre os sexos, fatores esses 
necessários para a construção de relações entre iguais que, julga-se, 
podem impulsionar a transformação social. (p.187)  

 
A busca por essas relações igualitárias ultrapassa os limites da atividade 

esportiva ao qual estávamos propondo, sendo elemento fundamental nos 

processos de construção dos alunos enquanto sujeitos. Esperávamos ainda que 

os alunos realizassem uma divisão equilibrada entre os potenciais jogadores a 

fim de realizar um jogo competitivo, sendo assim, mais motivante. Contudo, os 

meninos apesar de entender que sua equipe tenha ficado muito mais forte 

aparentaram ser movidos pela competitividade e pelo desejo de vencer. 
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Imagem 11- A escolha determinada unicamente através do gênero.  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Enquanto as meninas, por não querer entrar em divergência com os 

meninos e não “escutar reclamação” se uniram em uma equipe que aparentava 

claramente o desejo de brincar, de se divertir, não se importando com o resultado 

do jogo, como fielmente nos retrata Cardoso (2003) 

 
As meninas se mostravam mais adeptas em brincar e jogar 
separadamente e, com isso, geralmente os meninos ficavam com um 
espaço privilegiado na aula. Pareceu-me que uma proposta co- 
educativa utilizando a modalidade de futebol, poderia abrir um espaço 
mais amplo de discussões relegadas na Educação Física a um 
segundo plano. (p.11) 
 

Em nosso caso, o advento desse espaço privilegiado não se deu devido 

a nossa intervenção, já que alguns meninos chegaram a sugerir a divisão dos 

espaços. 
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Imagem 12- Preparação da equipe feminina. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Mesmo com todas as “garantias” de igualdade a respeito dadas por nossa 

parte, algumas alunas abandonaram o jogo antes mesmo do fim e quando 

questionadas do porquê das desistências as repostas foram variadas: Aluna g: 

“medo de se machucar”; Aluna f: “os meninos são agressivos”; Aluna h: “dá 

vergonha pois a gente não sabe jogar”. 

Nesse momento presenciamos o que descreve Monteiro, Velásquez e 

Silva (2016, p. 467-468) quando afirma que “o ensino da Educação Física ainda 

está pautado no esporte de rendimento, descartando o lúdico, o que gera uma 

desmotivação dos alunos quanto ao exercício físico, além de provocar a 

exclusão dos alunos menos habilidosos”. 

A partida se desenvolveu sem maiores problemas, sem brigas ou 

confusões e com a consequente e natural vitória da equipe dos meninos. Um 

ponto positivo foi o momento do gol de honra16 da equipe feminina, o mais 

                                                           
 

16 Expressão utilizada no futebol para descrever o gol marcado por uma equipe que se encontra em 
grande desvantagem no placar. 
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comemorado por todos os participantes, os observadores e curiosamente até 

mesmo pela equipe masculina. 

 

Imagem 13- O jogo do “futebol da escola”. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Posteriormente, os alunos foram dirigidos à sala de aula para a roda final 

e discussão de pontos importantes da aula: a divisão dentre meninos e meninas, 

que foi proposta pelos meninos, foi reprovada pelas meninas, que acreditaram 

que “poderia ser misturado”, já que o futebol é indiscutivelmente o elemento da 

cultura mais influente de agregação no Brasil (HELAL; CABO; SILVA, 2010) e 

sendo assim, não é concebível exclusões durante a prática do mesmo, muito 

menos quando se trata do ambiente escolar. Já as 3 meninas que se negaram 

veementemente a participar da atividade e ficaram apenas observando 

afirmaram: “não rola de jeito nenhum professor, futebol não rola”. O que nos 

causou preocupação em encontrar maneiras de atraí-las para as aulas futuras, 

o que se tornou um dos grandes objetivos da nossa experiência pedagógica. 

Quando perguntados sobre a percepção geral da atividade, houve de 

maneira geral uma resposta positiva: “foi legal”, “bacana”, “foi divertido” ... Mas 

o que mais nos chamou atenção nos relatos foi a fala de uma das meninas mais 

engajadas na atividade: Aluna f: “Os meninos treinam e jogam melhor que nós. 

O senhor tem que fazer um treino pra gente”. De fato, não há equipe de futsal ou 
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futebol feminino na escola, e nessa aula surgiu a demanda que foi levada à 

direção da escola e encontra-se em momento de avaliação para uma possível 

implementação.  

Atentamos que apesar de negar a busca pelo desempenho e o gesto 

técnico nas aulas de Educação Física, compreendemos a importância e que 

deve ser resguardado o espaço do desporto escolar para os alunos interessados 

nas práticas esportivas que busquem o rendimento, com treinamentos realizados 

no contraturno do horário de aula, o que não vai de encontro com os princípios 

e objetivos da abordagem crítico-emancipatória. 

Tais relatos nos apontam que tanto as meninas quanto os meninos de 

maneira geral são adeptos da temática e estimam o futebol, que por sua forma 

de execução historicamente enraizada não proporciona a agregação de meninos 

e meninas e dessa forma não proporciona vivências prazerosas entre todos os 

alunos, que segrega e classifica, sendo esses problemas, alvos de nossa 

experiência pedagógica. 

De modo geral, a abordagem do futebol na escola não pode ter de forma 

alguma um caráter excludente, como acontece nos esportes de rendimento e na 

rua, onde os menos habilidosos são excluídos da prática ou viram motivo de 

chacota, o que por muitas vezes é percebido nas aulas de Educação Física “Há 

na pedagogia da rua os grupos infantis que costumam excluir os mais fracos. A 

pedagogia da rua é muito suscetível tanto às coisas boas quanto às ruins” (SADI, 

2006, p. 6). Cabe à escola e a Educação Física mediar os saberes escolares e 

extraescolares não subjugando um ao outro, mas salientando as potencialidades 

educativas e culturais de cada um.  

 

3.2- O segundo jogo: conhecendo nosso novo estádio. 

 

No nosso segundo dia de intervenção lançamos a proposta de aula 

pautada na aproximação dos alunos dos videogames com sensores de 

movimento, de modo a apresenta-los a “fantasia da realidade virtual, o enredo e 

os desafios dos jogos são aspectos psicológicos importantes que permitem 
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maior interação e imersão do usuário com e no game” (VAGHETTI; BOTELHO, 

2010, p.84). Experimentar e fazer com que os possíveis distanciamentos 

existentes entre os alunos e os sensores de movimento foram os pontos chave 

na segunda etapa da intervenção realizada. 

Tendo em vista que alguns alunos foram apresentados ao sensor de 

movimento nesse dia (já que o videogame era conhecido por todos, mas os jogos 

que utilizam sensores de movimento apenas por pouco mais da metade deles, 

como observado em nosso questionário diagnóstico), se fazia necessária uma 

aproximação dos alunos com jogos de fácil assimilação e execução. A priori, 

alguns alunos tiveram vergonha de participar, atribuímos tal fato à necessidade 

de realizar os movimentos às vistas de toda a turma, ao passar do tempo, a 

concorrência pela oportunidade de jogar foi aumentando, chegando ao ponto de 

todos participarem da atividade proposta. 

Nesse momento da intervenção não foi cobrado aos alunos nada que 

fizesse parte da esfera conceitual da Educação Física, o objetivo dessa aula era 

que os alunos participassem de uma experiência lúdica, interagissem uns com 

os outros de forma considerável e tivessem contato com o sensor de movimento 

já que:  

 
A experiência por meio da virtualização do corpo e das práticas 
corporais incorpora diferentes noções de espaço e tempo que alteram 
elementos que, até então, faziam parte da constituição da experiência 
da forma como há concebemos tradicionalmente. (SILVA; 
LAZZAROTTI FILHO; SILVA, 2010, p. 182) 
 

De maneira que fosse fomentada a eles uma experiência exitosa ao jogar, 

já que não haviam vencedores ou perdedores, gesto certo ou errado, o objetivo 

era a experiência. Tal característica, apesar de não poder ser medida foi 

observada na interação dos alunos com a atividade proposta. 

No primeiro momento, aos alunos foi ofertado o jogo Kinect Adventures17, 

que é composto por modalidades de jogos de aventura, onde os participantes 

                                                           
 

17 Jogo de aventura e ação que utiliza o Kinect para a captura dos movimentos dos jogadores para a sua 
reprodução na tela. 
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devem realizar as atividades propostas com o menor percentual de erro ou no 

menor tempo possível. Apesar do jogo apresentar um escore de cada 

participante, e os alunos marcarem qual a pontuação de cada um afim de 

determinar o vencedor, o caráter competitivo não foi latente. A cooperação 

apresentou-se com muito mais substancialidade ao ponto de os alunos 

ensinarem uns aos outros qual a melhor forma de execução das atividades, dar 

dicas e alertar sobre os desafios impostos pelo game, que jogado em dupla, em 

contrapartida da experiência anterior com o futebol, não houve distinção por 

sexo, com a presença de muitas duplas mistas. Tal ponto em específico nos fez 

constatar que de acordo com a abordagem realizada pelo professor que 

 
[...] pode optar por vivência em movimentos que reforcem a 
cooperação, a ludicidade, a participação em grupo, o ensino 
colaborativo, enfim, um universo motor acessível às potencialidades e 
características de todos os seus alunos, e não as dificuldades de 
alguns (BEZERRA, 2010, p.15). 
 

As aulas poderão ter enfoques diferentes partindo de uma mesma 

perspectiva, e cabe ao docente, como mediador dos processos de ensino-

aprendizado reconhecer e explorar as potencialidades dos objetos com os quais 

intervém. 

Observamos no primeiro momento da atividade que os alunos não se 

ativeram a realização das atividades de forma técnica e organizada, já que se 

deparavam uma nova prática, um novo meio de se fazer presente, dessa vez no 

ecrã, um novo espaço de transcendência dos limites do corpo. Nesse momento 

ocorria um processo de familiarização para uns e reaproximação para outros 

com a plataforma virtual, de modo que sua principal intenção e motivação era o 

jogo, a diversão.  

No segundo momento da aula, mudamos o game, lançamos mão do 

Kinect Sports18, composto por uma série de esportes como: futebol, vôlei, boxe 

                                                           
 

18  Jogo de esportes que utiliza o Kinect para a captura dos movimentos dos jogadores para a sua 
reprodução na tela. 
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entre outros. A partir deste, foram experimentadas provas do atletismo e o boxe, 

as escolhas realizadas pelos próprios alunos, e a partir delas pudemos traçar um 

determinado perfil de interesse e proximidade com as vivências, já que alguns 

alunos se referiram ao UFC19 e ao velocista Usain Bolt20. 

Nesse momento da aula o traço competitivo foi mais manifesto se 

comparado com o caráter lúdico apresentado no primeiro momento, o objetivo 

dos alunos era claro: ganhar. Ao buscar compreender tais características 

elencamos a proximidade com as vivências e a própria característica do esporte 

de maneira geral que busca o destaque, o vencedor. Nesse momento foi 

observada a seguinte fala: Aluno b: “Já sei como corre mais rápido, mas não vou 

dizer” que demonstra o aflorar da competição em detrimento da cooperação. 

Já no segundo momento, com os esportes, ao debruçar nossos olhares 

sobre a jogabilidade, que segundo Ferraz de Souza (2014) pode ser entendida 

pela capacidade do jogo virtual de tornar fidedignos os movimentos e as 

intenções do jogador durante jogo, de forma a provocar prazer em quem joga 

pelo maior período de tempo possível, promover o maior número possível de 

escolhas ao jogador e oferecer ao jogador uma experiência marcante. Levando 

em consideração esse tópico, que ocupa um lugar de importância nos debates 

sobre jogos virtuais a percepção da evolução jogabilidade foi evidente. Já que 

os esportes escolhidos, familiares para grande parte dos alunos, deflagraram 

uma característica de jogo mais técnica, com gestos técnicos específicos, 

estratégias de realização dos movimentos e execução das provas, melhorando 

assim a performance de alguns mais habilidosos no game. Vale salientar que 

não houve nenhum tipo de instrução e que apesar de não priorizarmos o gesto 

técnico esportivo e eficiente, não o condenamos, apenas compreendemos que 

o fato dele existir não implica na obrigatoriedade do saber a todos os alunos. 

                                                           
 

19 Organização de artes marciais mistas que propõe eventos de luta em diversas partes do mundo. 
20 Velocista Jamaicano multicampeão olímpico e mundial, detentor da alcunha de “homem mais veloz do 
mundo” por deter o recorde de 9.58 segundos na prova de 100 metros rasos. 
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Trazemos o organograma abaixo com a exposição das diferenças 

observadas dentro da mesma aula incitadas pela mudança do jogo, e por 

conseguinte, da forma com a turma responde às propostas de vivência, mudando 

assim a característica da aula, algo que foi levado em consideração para o 

alcance dos objetivos propostos nas aulas posteriores. 

 
Organograma 03- Diferenças nas respostas dos alunos de acordo com o jogo 

 
 

Conseguir aliar os pontos positivos apresentados pelas duas vivências e 

minimizar os pontos negativos foi algo que mereceu nossa atenção, já que a 

partir desse momento iríamos trabalhar apenas com o Kinect Sports e o 

individualismo observado durante a prática com o referido jogo não nos era bem 

visto. Assim tivemos que encontrar estratégias para incorporar os elementos 

cooperação, ludicidade e principalmente desenvolvimento de estratégias em 

grupo apresentados durante o jogo Kinect adventures. 

Chegado ao fim da aula, uma aluna residente na zona rural e dependente 

do transporte disponibilizado pela prefeitura para o retorno para casa expôs a 

seguinte fala: Aluna i: “professor, se eu não tivesse que pegar o ônibus pra ir pra 

casa eu queria ficar jogando”. Tal fala é de grande valia ao ponto que demonstra 

Kinect 
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Ludicidade

Desenvolvimento 
de estratégias em 

grupo

Cooperação

Kinect 
Sports

Busca por marcas 
e recordes
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o interesse dos alunos pela atividade proposta, já que todos os alunos 

participaram da aula, uns com mais, outros com menos entusiasmo o que é 

perfeitamente natural, entretanto a grande maioria atuou de maneira autônoma 

e interessada, sem que preciso fosse motivá-los e incentivá-los durante nosso 

encontro. Não satisfeitos, alguns alunos desafiaram o professor ao fim da aula, 

lá ficamos por mais alguns minutos... 

A curiosidade dos alunos adveio da possibilidade de relacionar-se com 

um novo código de práticas corporais. Uma interação menos codificada, 

entenda-se automatizada, e difundida, o que implica em narrar, vivenciar, sentir 

e interpretar de forma diferente relação corporal com o jogo e com os demais 

jogadores.  Refletindo sobre o processo de virtualização do movimento do corpo, 

nos alunos foi como se houvesse a criação de um “problema-resposta corporal” 

onde essa tal resposta não havia sido encontrada ainda, já que estávamos no 

jogo virtual que apresenta muitas diferenças para os jogos tradicionais. Vejamos 

uma citação de Levi, sobre isso:  

 
Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como 
o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que 
acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma 
entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a 
atualização (LÉVY, 1996, p.16). 
 

Em resumidas linhas o autor nos traz que o virtual não se opõe ao real, 

mas sim ao atual, é como se o aluno buscasse atualizar uma possibilidade de 

resposta corporal para a demanda do jogo e essa não necessariamente 

demanda de um código correto, como nos jogos tradicionais.  

O código pré-estabelecido pelo futebol tradicional já impõe, ou 

minimamente pressupõe algumas posturas e ações construídas e relativamente 

estáveis. Em contraponto, ao lançarmos a possibilidade do debate de um novo 

código para o mesmo fenômeno conseguimos equacionar as possibilidades de 

maneira mais justa, criar novas práticas e narrativas sobre o fenômeno do futebol 

a partir da realidade virtual definida por Levy (1999) como uma manifestação em 

potencial, mas não como concretude, algo que existe pelo seu potencial de ser 

alcançado, não se presentifica, não materializa-se. O jogo virtual possibilita a 



 

81 
 

volta e a pausa no tempo, quando o jogador pausa ou reinicia o jogo, 

ultrapassando o limite cronológico imposto pela vida a todos os seres. De modo 

que foi esse potencial definido pelo autor que buscamos alcançar em nossa 

empreitada. 

 

Imagem 14- O desafio pós-aula. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

3.3- O terceiro jogo: nossa nova formação 

 

Em nosso terceiro encontro, trabalhamos com o jogo de futebol do Kinect 

Sports tendo como plataforma os sensores de movimento sob duas 

perspectivas: o minijogo e a partida virtual, já que “O futebol é um dos produtos 

mais consumidos atualmente no mundo e os jogos de futebol tratam diversas 

formas da cultura corporal” (SANTOS; DEBORTOLI, 2017, p. 60). 

Buscando contemplar a forma virtualizada da cultura corporal, iniciamos 

com o minijogo onde o competidor joga contra o computador em um desafio de 

marcar gols sucessivos, acertando os alvos que aparecem na trave durante um 

minuto. A cada número X de gols marcados (que varia de acordo com o tempo) 

segundos adicionais são ofertados ao jogador, fazendo com que o mesmo possa 

alcançar uma maior pontuação pelo fato de dispor de mais tempo. 
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Um item que merece ser lembrado foi o destaque de uma menina na 

realização da prova, já que sua pontuação (gols marcados acertando o alvo) foi 

bem maior que a dos demais alunos, que indignados com tal façanha realizada 

por uma menina que tinha pouca vivência com o futebol, passaram a cogitar 

como tal feito foi realizado. Minutos depois de várias tentativas frustradas de 

superar o escore, o último aluno a participar (propositalmente deixado por último) 

fazia parte da equipe de futsal infantil da escola e que semanas antes da 

realização da aula havia sido campeão da fase regional dos JERN´s21. De nada 

adiantou, mesmo o aluno visto como mais habilidoso da turma não foi páreo para 

a “emergente craque”. 

Nesse momento, os alunos foram questionados o porquê do resultado 

inesperado. Imediatamente surgem duas hipóteses: Aluno a: “Ela foi mais 

rápido” e Aluna f: “É que ela chutou com os dois pés e ele só chutou com um” 

houve então uma adesão a segunda hipótese, inclusive de nossa parte, para 

explicar o acontecido. Nesse instante os alunos buscaram compreender como 

se deu o processo de aprendizagem pela menina para que pudesse alcançar 

melhores resultados, gerando assim inquietudes e narrativas sobre o fenômeno 

e sobre como e quais foram as estratégias utilizadas para a “resolução dos 

problemas” apresentados. Diante desse cenário nos indagamos: será que se a 

proposta fosse em um campo, essa menina iria se sentir motivada a ir competir 

com o “habilidoso” menino? Já que historicamente existe uma supressão 

feminina diante da maior força, agilidade a habilidade demonstrada pelos 

meninos, talvez essa menina sequer fosse participar desse momento, fazendo 

com que a problemática sequer existisse. 

Quando questionado do porquê de não ter utilizado os dois pés na 

realização da prova o aluno respondeu: “É que eu não sou bom com os dois pés, 

o treinador manda gente chutar com os dois, mas eu não sei muito”. Por fim, 

                                                           
 

21 Jogos escolares do Rio Grande do Norte. 
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outro aluno levantou outra hipótese válida: “ele está acostumado a jogar de um 

jeito, e quis fazer igual aqui, só que ela já foi buscando outro jeito antes”. 

Pudemos nesse momento, observar que não necessariamente o melhor 

jogador de futebol/futsal em sua faceta tradicional será o melhor jogador na 

plataforma virtualizada. Elementos como: capacidade de adaptação, 

compreensão do que deve ser executado para obtenção de êxito, 

desenvolvimento de estratégias, velocidade de raciocínio, repertório motor 

global, entre outros, vão fazer grande diferença no momento da realização de 

uma atividade que por mais que possua elementos de uma atividade familiar, 

possui características de jogabilidade completamente distintas. 

Faltaríamos com a verdade se afirmássemos que os resultados foram os 

mais variados. De fato, os alunos que possuem maior proximidade com o futebol 

e mais habilidade no jogo tradicional conseguiram em média as maiores 

pontuações, transferindo sua vivência e experiência no campo tradicional para o 

campo virtual. 

Outro momento ímpar da atividade foi a presença da diretora da escola. 

Já mobilizada previamente pelos murmurinhos nos corredores sobre a 

experiência pedagógica, e ao ouvir o barulho dos alunos durante a realização 

das atividades, adentrou a sala, pediu explicações de como se realizavam as 

atividades e assim a fez. Foi a primeira vez em nossa experiência docente que 

pudemos presenciar a diretora de uma instituição participando da aula de 

Educação Física juntamente com os alunos, fato que nos deixou bastante 

motivados para as intervenções seguintes e revelou mais uma vez a potência 

mobilizadora e instigadora que detém os jogos eletrônicos, como elemento da 

virtualização, que na maioria das vezes despertam minimante a curiosidade 

naqueles que não os conhecem, fazendo aguçar nos humanos, curiosos que 

são, o ímpeto de aprender a partir de novas narrativas, através de novas 

plataformas. 

No segundo momento do nosso encontro, os alunos experimentaram o 

jogo de futebol propriamente dito, como é ofertado no game, onde duas pessoas 

jogam uma contra a outra de modo que cada um controla o jogador que está 
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mais próximo da bola no momento, ou seja: se o jogador (A) está com a bola, o 

jogador (B) está com o marcador mais próximo. Ao chegar a uma situação de 

arremate o jogador (A) chuta e o jogador (B) controla o goleiro para executar a 

defesa. Quando a posse de bola é invertida, invertem-se os papéis seguindo a 

dinâmica normal de uma partida de futebol, com laterais, tiro de meta, escanteio 

e etc.  

Os alunos iniciaram as partidas sem nenhuma espécie de feedback sobre 

como jogar, desenvolveram suas estratégias durante as partidas. Alguns ficaram 

confusos no que diz respeito às trocas de avatares durante o jogo, de modo a 

ter dificuldade em compreender quando estão defendendo e quando estão 

atacando. Dificuldade essa que foi sendo sanada com o passar do tempo e das 

experiências a partir das dicas partilhadas entre os alunos, que nesse momento 

da intervenção não estavam preocupados em vencer, mas sim em compreender 

como funcionava aquele jogo e assim ajudar uns aos outros para a compreensão 

do fenômeno como um todo e assim, melhor execução das atividades. 

Mais uma vez propositalmente, colocamos frente a frente a menina e o 

menino citados anteriormente para observar se dentro da dinâmica de jogo 

haveria grande diferença entre o indivíduo familiarizado e treinado no futebol 

tradicional em contraponto da sujeita apenas familiarizada. Logo no início da 

partida o primeiro gol, da menina, o que gerou grande comemoração e algazarra 

por parte dos alunos. Pouco durou o iminente sucesso, com o passar dos 

segundos e compreensão da sistemática de jogo ficou claro o domínio e maior 

habilidade do menino, que marcou seu primeiro, segundo e terceiro gol sem 

muitas dificuldades, vencendo a partida. 

Nesse momento pudemos observar que há nitidamente um período de 

adaptação que varia de um sujeito para outro, de acordo inúmeros fatores, entre 

eles os supracitados anteriormente. Todavia, ao fim desse momento, a 

transferência dos conhecimentos, experiências e estratégias do indivíduo que 

possui vivência e habilidade com o futebol foi notória, não somente nesse caso 

utilizado como exemplo, mas por via de regra em todos os demais casos 

observados de alunos que possuíam certa habilidade no futebol. Quando se 
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deparam com situações que possuem certo grau de similaridade com vivências 

prévias, “os alunos fazem algo que afeta o mundo de uma nova maneira, ou que 

transfere o conhecimento prévio para outros cenários culturais, sociais, 

políticos.” (COPE; KALANTZIS, 2009 apud PEREIRA, 2014, p. 96). 

Promovendo assim, a facilidade no aprendizado do novo conhecimento a 

partir da experiência, a ressignificação dessa vivência e a assimilação de novas 

formas de “saber fazer”, nesse caso o saber jogar futebol nos sensores de 

movimento e as ligações com outros elementos que não os iminentemente 

práticos do futebol, como sociais e culturais. 

Ao fim da aula, realizamos alguns questionamentos aos alunos, a fim de 

analisar a percepção dos mesmos sobre a vivência, tais como:  

1-) Qual é mais fácil, o futebol “normal” ou o com sensores de movimento? 

Empate técnico nas respostas, diferença de apenas um voto em favor do futebol 

tradicional. 

2-) Quais as principais diferenças? Os itens mais relatados foram a 

marcação e o drible. 

3-) O que se pode trazer do tradicional para o virtual? Passe, chute, 

cabeceio e defesa do goleiro. 

4-) Qual o mais fácil de jogar no videogame, a partida ou o minijogo? O 

minijogo, pois é menos complexo. 

5-) O que é mais fácil no virtual e no tradicional? No virtual o passe e o 

chute, no tradicional o drible. 

Levando em consideração especificamente o tópico jogabilidade, o jogo 

com sensor de movimento deixa a desejar por não permitir ao jogador a 

possibilidade do drible como forma de progressão, que é feita exclusivamente 

através do passe, revelando assim uma deficiência da interface, que é definida 

por Cruz Junior (2017) como o nível de influência dos jogadores sobre o estado 

do jogo. Em sucintas linhas, diz respeito aos modos de interação elaborados, 

que se revelam mais proeminentemente nos jogos de esportes, que é o nosso 

caso, mas que ainda deixam a desejar quando se trata do futebol. Tal elemento 

foi destacado pelos alunos como um fator limitante do jogo virtual em relação ao 
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jogo tradicional. Entretanto, o fator segurança também foi lembrando, dessa vez 

como fator positivo aos sensores de movimento ao ponto que: “Lá alguém pode 

se machucar, aqui não”. Fala de uma aluna se referindo ao jogo tradicional que 

permite o contato físico e assim aumenta substancialmente o risco de lesões. 

Houve ainda a elucidação de três dúvidas frequentes, que emergiram a 

partir da vivência, no tocante às regras do futebol: O escanteio, que deve ser 

cobrado com o pé, o lateral que deve ser cobrado com as mãos, e o impedimento 

que bem observado pelos alunos, não se faz presente no jogo virtual em questão 

e que se configura quando um jogador recebe um passe de seu companheiro e 

têm menos de dois defensores adversários entre o recebedor e a linha de meta 

no momento da execução do passe.  

 

3.4 - O Jogo dos detalhes 

 

Nesse momento da nossa experiência pedagógica, o dia em que nos 

propomos a elucidar um pouco para os alunos do que há por trás do futebol: sua 

história bem como a de seus mais notáveis atletas, a localização do Brasil no 

universo do futebol, seus bastidores, o treinamento dos atletas, os 

patrocinadores, a espetacularização esportiva do fenômeno, entre outros 

elementos que compõem o jogo, de modo que os alunos pudessem 

compreender o fenômeno como um todo, sob uma visão mais ampla. Utilizamos 

para isso o recurso de projeções e vídeos em sala de aula, em uma aula 

expositiva-dialogada.  

Nossa aula teve início com a contextualização histórico-cultural do futebol 

a partir da sua criação, sua chegada e tardia democratização no Brasil. 

Transitamos ainda por elementos importantes para a compreensão do fenômeno 

como a monetarização do futebol, o telespetáculo e a virtualização da prática 

esportiva.  

Lançando mão dessa virtualização das possibilidades e buscando melhor 

compreender outro ponto de suma importância dentro do futebol que são os 
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aspectos fisiológicos, assistimos a matéria do site globoesporte.com22 intitulada: 

“Como funciona o corpo dos jogadores de futebol” para compreender as 

diferenças e o que ocorre fisiologicamente com um jogador de futebol de alto 

nível em uma partida.  

A matéria demonstra a influência da tecnologia no desempenho do jogo, 

o monitoramento das ações dos jogadores em tempo real, a distância percorrida, 

a velocidade alcançada, o gasto calórico entre outros elementos técnicos, táticos 

e fisiológicos do jogo. Com isso colocamos em prática as ideias de Betti (2004) 

quando nos diz que matérias televisivas podem servir como matéria prima à 

Educação Física para oportunizar uma interpretação crítica do esporte 

telespetáculo, além de nos depararmos com o telespetáculo esportivo, capaz de 

fomentar uma realidade textual autônoma do esporte em questão, de modo a 

proporcionar a problematização do esporte vivido pelos espectadores a partir da 

construção seletiva e da interpretação dos acontecimentos. 

Por compreender o abismo que separa o futebol da escola e o futebol 

profissional de alto nível, se fez necessária a explanação dessas diferenças entre 

o futebol profissional de alto rendimento e o futebol praticado na rua pelos 

alunos, para que os mesmos compreendam as condições e o contexto do futebol 

em suas vidas, e acima disso, compreendam o futebol de maneira mais crítica, 

por mais que o espelho e a referência dos mesmos para a prática seja 

historicamente e continue sendo o futebol profissional. 

Foi chegado então o momento do debate sobre os elementos técnicos e 

táticos do futebol. Observamos alguns “conhecedores”, bastante imponderados 

de suas respostas, enquanto outros nitidamente demonstravam não 

compreender praticamente nada do que estava sendo debatido. Os elementos 

técnicos apontados pelos alunos foram: passe, chute, drible e defesa do goleiro. 

Todavia, o futebol com esporte de invasão, jogado com os pés e por 22 sujeitos 

                                                           
 

22 Portal de notícias esportivas vinculado ao programa televisivo Globo Esporte. Matéria exibida em 
16/05/2013. http://globoesporte.globo.com/copa-das-confederacoes/videos/v/entenda-como-
funciona-o-corpo-dos-jogadores-de-futebol/2577243/. 
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ao mesmo tempo proporciona dinâmica suficiente para mais elementos, como: 

a finta (o drible sem a bola, somente com o uso do corpo), o cabeceio, o desarme 

e a condução de bola. Conceitos não conhecidos pelos alunos, e que a partir 

desse momento faziam parte dos seus vocabulários futebolísticos. 

No campo tático, debatemos sobre a mudança/evolução dos sistemas 

táticos do futebol, que passaram por diversas mudanças decorrentes de 

filosofias de jogo, evolução física dos jogadores e experiências entre diferentes 

formas de jogo que se desenvolveram ao redor do mundo. Kakani (1982) relata 

que a concepção do futebol é caracterizada pelo equilíbrio nas ações dos 

jogadores de ataque e de defesa. Somente defender não garante que não haja 

derrota, mas também não impede que um bom contra-ataque baste para garantir 

a vitória. De maneira geral, os esquemas táticos do futebol passaram da busca 

única pelo gol, para a precaução com as potencialidades do adversário, 

priorizando a defesa forte, a posse de bola e a não exposição demasiada. Assim, 

os esquemas mais usados inicialmente eram: 2-2-623 e 4-2-4, evoluindo para o 

4-3-3, 3-5-2 e 4-4-2 ainda usados, mas em decadência pelo uso do 4-2-3-1 e 

pelo 4-1-4-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

23 Comumente em todas as formações apresentadas no futebol o goleiro não aparece, pois em todas 
elas se encontra na mesma posição, não necessitando de destaque.  
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Imagem 15- Evolução dos esquemas táticos do futebol. 

  
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Ao observar a imagem, um dos alunos teve a seguinte percepção: “ah 

professor, agora tem muita gente no meio de campo, antigamente era uns no 

ataque e outros na defesa” dessa forma a partir da demonstração gráfica do 

posicionamento dos atletas em campo, recurso que é utilizado por treinadores e 

ultimamente vem figurando os programas esportivos de televisão por meio das 

mesas táticas, dos layouts das zonas de ação dos jogadores entre outros, os 

alunos puderam compreender as mudanças táticas do futebol que alteram 

significativamente a forma e a dinâmica de prática do jogo.  

Por fim, discutimos as regras básicas do futebol como: número de 

jogadores, faltas e incorreções, os equipamentos de proteção e as formas de 

reinício de jogo. Nesse ponto em específico observamos a complexidade das 

regras oficiais do futebol, pela quantidade de questionamentos trazidos pelos 

alunos, em específico pelos mais próximos à modalidade, revelando a riqueza 

dos aprendizados nesse dia, que iniciaram nas questões históricas do futebol, 
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passaram pelos elementos críticos no tocante a suas diferenças de formas de 

jogar, chegando à compreensão da evolução dos aspectos técnicos, táticos e 

fisiológicos do esporte.  

 

3.5 - O jogo mais difícil do campeonato: O adversário varia muito de formação 

durante o jogo, precisamos de rápida adaptação. 

 

Chegamos então a um dia chave em nosso planejamento. Após a vivência 

do futebol tradicional a partir da perspectiva dos alunos, experimentar os 

sensores de movimento, experimentar o futebol virtualizado e discutir os 

elementos conceituais que permeiam o esporte chegamos ao dia da 

experimentação do futebol travestido de diversas formas ao mesmo tempo.  

Alguns estudos já apontam a preferência dos alunos por atividades 

variadas, Vieira e colaboradores (2014, p. 67) nos trazem que “70,8% dos alunos 

relataram preferência tanto por aulas no pátio da escola quanto com EXGs, 2,1% 

relataram sua preferência apenas pelos EXGs e 27,1% afirmaram que preferem 

aulas no pátio da escola.” Dessa forma comungando com nossa proposta, 

aliando os jogos digitais com o tradicional jogo no pátio da escola. 

Levando em consideração tais perspectivas, criamos estações com 

diferentes formas de praticar o futebol, de modo que os alunos fossem 

experimentando itinerantemente o futebol e o vivenciando sob diferentes 

perspectivas, sendo elas: Futebol com sensores de movimento, futebol mirim 

com bolas pequenas, futebol com traves de futsal 5x5 e futebol de dedo 1x1. 

Tivemos nesse momento a intenção de provocar diferentes vivências e assim 

diferentes aprendizados sob a forma de multiletramentos. 

Dividimos a turma em duas equipes, de modo que os componentes 

mudavam de ambiente em sistema de rodízio com os componentes da própria 

equipe, fazendo com que todos pudessem participar da prática em todos os 

ambientes e com adversários diferentes, já que a equipe adversária fazia o 

rodízio no sentido oposto, fomentando uma maior interação entre alunos que 

pertencem a “grupos diferentes” na sala de aula. 
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A priori pudemos perceber um maior engajamento das meninas, e uma 

maior aceitação da divisão das atividades e dos ambientes por parte dos 

meninos, o que atribuímos a compreensão e maior interesse pelo futebol 

proporcionado pelas aulas anteriores às meninas, e a conscientização sobre a 

potencialidade e o histórico de preconceito no que diz respeito ao futebol 

feminino pelos meninos.  

O equilíbrio entre as equipes proporcionou disputas mais acirradas que 

nos dias anteriores e o sentimento de vergonha não era mais percebido. O 

futebol era uma vivência e um conteúdo familiar para todos, sem exceção, até 

mesmo para as alunas que não quiserem participar da prática proposta no 

primeiro dia de intervenção. Todos os alunos participaram de todas as 

atividades, o que nos proporcionou uma visão completa e mais fidedigna da 

atividade proposta. Nesse momento vamos discorrer sobre as particularidades 

apresentadas em cada estação.  

No futebol de dedo 1x1 com bolinha de papel não houveram diferenças 

perceptíveis no rendimento das equipes nem mesmo se comparados os 

gêneros, a tarefa de fácil compreensão e execução, basicamente necessitava de 

coordenação motora fina, foi motivante no sentido de ser nova para alguns e 

familiar, mas deixada para trás por outros. A característica da atividade é por 

essência promover sensações exitosas, dada a facilidade em marcar gols.  
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Imagem 16- O resgate do futebol de dedo.

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Quando perguntado pelos alunos o porquê da escolha dessa atividade, 

os indagamos se quando menores não haviam jogado esse joguinho e se 

imaginado como verdadeiros jogadores de futebol ao fazê-lo. Muitos afirmaram 

que brincavam sim dessa maneira, e assim fizemos com que resgatassem essa 

vivência, que agora possui um significado completamente diferente para os 

mesmos, com um grau dificuldade elementar, diferentemente de quando 

brincavam ainda como pequenas crianças, o que mesmo assim fez com que a 

atividade fosse avaliada como divertida pela maioria dos alunos. 

No futebol mirim com traves pequenas, que foi jogado em sistema de 1x1 

e 2x2 observamos uma maior satisfação do público feminino, onde algumas 

meninas solicitaram mais tempo na estação. Atribuímos a isso mais uma vez a 

sensação de êxito, já que tocavam mais vezes na bola, participando por mais 

tempo do que se chama no futebol de jogo ativo, uma vez que quando jogam 

com mais pessoas passam grande parte do tempo sem tocar na bola, isso faz 

com que a imersão no jogo seja mais profunda, fazendo com que o indivíduo se 

envolva mais com a atividade realizada. 
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Imagem 17- O futebol mirim 1x1  
 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

No futebol com traves e equipes de 5x5 alunos, foi onde pudemos 

observar a maior “evolução” nos aspectos atitudinais se comparada a primeira 

experiência que tivemos com o futebol proposto pelos próprios alunos. As 

equipes foram formadas pelos próprios alunos, essa vez compostas por meninos 

e meninas juntos e o caráter de participação e cooperação foi evidente ao ponto 

de sequer serem contados os gols das equipes enquanto os alunos passavam 

pela estação. 

 

Imagem 18- Equipes mistas: o fim da exclusão por gênero

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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O toque de bola, não tão observado no primeiro dia aconteceu 

espontaneamente, os alunos, em especial nesse caso os meninos de maneira 

geral, compreenderam que podem se divertir jogando junto com as meninas, que 

por sua vez estavam muito mais motivadas a participar das atividades por 

reconhecer que aquele espaço historicamente privado também as pertence. 

Nesse momento pudemos observar que 
 

Quando aplicados eficazmente, os programas de esportes promovem 
a integração social e fomentam a tolerância, ajudando reduzir a tensão 
e gerar diálogo. O poder de organização e reunião do esporte o torna 
uma ferramenta ainda mais eficaz para a comunicação e a 
conscientização (ONU, 2003). 

 
A mudança nas atitudes se levada em consideração o nosso primeiro 

encontro fez com que as meninas em especial, demonstraram maior prazer na 

execução da atividade. Um dos pontos a que referenciamos tal evolução é o 

tamanho das traves associado ao maior contato com a bola decorrente da 

“ausência do fominha”, assim conseguiam marcar gols com mais frequência e 

sentir o maior prazer do futebol: a comemoração de um gol.  

 

Imagem 19- A comemoração de um gol.

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Puderam também ser observados elementos aprendidos durante as aulas 

anteriores, como posicionamento de ataque e defesa, cobrança de escanteio e 

de lateral, que no futebol se faz com as duas mãos com a bola sobre a cabeça 

como no “tutorial” abaixo: 

 

Imagem 20- A forma correta de se cobrar um arremesso lateral. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Em nossa última estação, o videogame com sensor de movimento o 

futebol foi jogado com maior desenvoltura pela grande maioria dos alunos. Já 

familiarizados nas aulas anteriores o empoderamento das atividades foi 

perceptível, aqueles “movimentos complexos” à primeira vista já faziam parte do 

repertório motor dos alunos, a compreensão dos elementos e estratégias dos 

jogos virtuais fez com que houvesse grande equilíbrio entre os alunos no sentido 

da eficácia na realização das atividades. Mas não era isso em específico que 

buscamos desde o início em nossa experiência pedagógica. Nosso objetivo era 

que todos os alunos pudessem praticar o futebol em condições iguais de 

participação e aprender o futebol sob as mais variadas plataformas.  

Assim, foi nos sensores de movimento que o maior equilíbrio entre os 

alunos foi observado. O videogame não os cobra um padrão de chute, ao chutar, 

da maneira “correta” convencionalmente ou não o avatar também chuta, não faz 
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distinção entre um chute de trivela, de bico ou uma chapa, não busca um padrão 

motor eficaz. Em consequência disso os alunos acertam, chutam, passam, 

cabeceiam e vivenciam o futebol exitosamente de modo que não conseguiriam 

no jogo tradicional, aproximando-os do conteúdo. 

 

Imagem 21- O futebol nos sensores de movimento 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Em nossa roda final questionamos aos alunos quais as diferenças entre 

as plataformas e qual o conhecimento ou habilidade possível de se levar de uma 

plataforma para a outra. As respostas em maneira geral seguiram a mesma linha 

de raciocínio: Aluna f: “trazer de lá para cá é difícil (do tradicional para o virtual), 

mas daqui para lá é mais fácil, as regras, o chute”. O aluno b respondeu da 

seguinte forma: “não tem como trazer o que se faz lá (tradicional) pra fazer aqui 

(virtual), só chutar e agarrar”.  

Com isso pudemos perceber que a transferência de conhecimentos se dá 

mais facilmente do campo virtual para o campo tradicional, principalmente se 

tratando das regras do futebol, e dos elementos técnicos chute e passe. 

Atribuímos a esse fator à dinâmica de jogo apresentada pelo futebol tradicional 

que esbarra na dificuldade de reprodutibilidade por parte dos sensores, sendo 
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uma debilidade da interface, que vem evoluindo com o passar dos anos, mas 

ainda deixa a desejar em alguns aspectos como o drible e a condução de bola. 

Contudo, se ao invés de transferência encarássemos essas percepções 

como ampliação ou complementação de aprendizagens? Já que por meio da 

variabilidade de práticas propostas e a partir de diferentes narrativas os alunos 

promovem uma bricolagem dos conhecimentos, como nos aponta Carneiro 

(2009) os sujeitos bricoleurs norteados pela natureza empírica se fundamentam 

na dimensão sensorial da experiência, o que justifica nossa perspectiva 

sinestésica e nossa valorização da experiência concreta pelos sujeitos. Tal 

conceito anda com muita proximidade e permite diálogos com outro conceito 

denominado por alguns autores como multirreferencialidade, que prima pela 

busca pelo maior número possível de referências para a imersão em uma 

atividade, tema, conceito, experiência, aprendizado... Assim buscamos uma 

bricolagem multirreferencial como uma possibilidade factual para a captura dos 

sentidos das vivências que são perdidos pela automatização das práticas 

institucionalizadas.  

Fischmann e Barbosa (2009) Corroboram ainda afirmando que os seres 

humanos são produtores de sentido, e para isso se faz necessário que estejam 

envolvidos em experiências que os façam capazes de criar sentido para o que 

fazem, de forma com que essa bricolagem construa uma teia de possibilidades 

e sentidos para o que fazem, com aprendizagens que a princípio não comungam, 

o aluno interroga cada uma dessas experiências díspares esperando que destas 

emerjam novas significações, além daquelas que este já possuía antes. Estas 

interagem, multifacetando o fenômeno, e potencializando a rede de saberes do 

sujeito a partir das mais diversas encenações do fenômeno esportivo a qual 

lançamos mão em nossa aula. 

Sendo assim, fomentamos experiências díspares que tiveram por base a 

mesma lógica funcional do futebol de modo a criar subsídios para a apropriação 

da lógica necessária para a compreensão do esporte. Compreensão essa 

baseada na experimentação, reflexão, apropriação e no acionamento da rede de 

saberes adquiridos a partir das situações vivenciadas, de forma que se fez 
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possível sofisticar a capacidade dos alunos de criar sentido para o que 

experienciaram. 

 

Imagem 22- A roda final 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Quando perguntados qual o mais fácil de jogar, a maioria dos meninos 

escolheu o futebol tradicional, enquanto as meninas, o futebol com sensores de 

movimento. Atribuímos tal resultado a familiaridade dos meninos de modo geral 

a prática corporal tradicional. Já com relação ao modelo da aula, a mesma foi 

eleita por unanimidade a aula favorita pelos alunos até o momento.  

Os alunos puderam realizar as atividades sem necessitar seguir padrões, 

jogaram o futebol sob quatro perspectivas a suas próprias maneiras, não houve 

nada feito de forma errada, houve a expressão corporal livre de padrões, houve 

o aprendizado a partir da vivência, da experimentação, do corpo e pautado nas 

sensações de prazer: aluna h: “eu gostei porque eu fiz 6 gols” fala de uma menina 

que nunca tinha participado de uma aula prática de futebol, o que nos causou 

uma mistura de sentimentos, a constatação do distanciamento existente de 

algumas meninas e o futebol e a alegria de perceber um elemento exitoso em 

nossa proposta, que não se baseou 

 
[...] exclusivamente nos conteúdos, mas também outras categorias que 
atuam junto a esses,  interferem na relação de meninos e meninas nas 
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aulas. Fatores como ‘‘confiança nas próprias habilidades’’ e a 
capacidade de ‘‘arriscar-se em novas aprendizagens corporais’’ 
mediavam como meninos e meninas se relacionavam com o conteúdo 
das aulas, independentemente se esse era um movimento ginástico, 
um posicionamento numa situação de jogo etc. (UCHOGA; ALTMANN, 
2016, p. 169) 

  
Dessa forma, as meninas se sentiram capazes de participar de uma aula 

de futebol junto aos meninos, de forma coeducativa como nos aponta Cardoso 

(2003) sem a determinação de uma posição hierárquica, já que novos códigos 

não trazem consigo as interdições generificadas do futebol tradicional e sem 

essas “amarras” sociais a expressão é construída livremente pelos meninos e 

principalmente pelas meninas. Vivenciando o futebol escolar pautado em 

situações de sucesso como nos indica Kunz, o que as aproxima do esporte e do 

fenômeno futebol como um todo, as tirando da condição de opressão e 

passividade, as tornando protagonistas, as trazendo para o centro do processo, 

lugar historicamente destinado e ocupado apenas pelos meninos. 

Quando informados do fim da aula, presenciamos pela primeira vez em 

nossa experiência pedagógica aplausos para nós mesmos, os alunos aplaudindo 

a si mesmos enquanto sujeitos do processo da aula e da construção do 

conhecimento pautado em experiências exitosas, que aproximam os alunos das 

atividades físicas e dos esportes em geral, o que sem dúvidas foi a melhor forma 

de avaliação possível. 

 

3.6 - A final do campeonato: um jogo em que precisaremos criar formas para 

superar nossos limites. 

 

Nosso último encontro foi também o que nos gerou maior expectativa, já 

que não saberíamos o que iria acontecer, a proposta era que juntamente com os 

alunos criaríamos uma situação limite e a superaríamos. Ao ser informados da 

proposta a priori os alunos não compreenderam bem do que se tratava essa tal 

situação limite, que nada mais é que a criação de fatores condicionantes para a 

prática de uma determinada atividade.  
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Os alunos escolheram então, realizar atividades com limitações físicas, as 

quais foram escolhidas: a visão e a ausência de um membro, que seria 

compensada pela ajuda de um colega. Os alunos dividiram as equipes e fomos 

então criar os efeitos condicionantes. No caso da visão, formaram duplas onde 

um seria o guia e o outro de olhos vendados jogaria o futebol, simulando o futebol 

para cegos. Nossa bola não possuía guizo, logo a orientação seria feita 

unicamente pelo parceiro. 

 

Imagem 23- O futebol às cegas, com guia. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Alguns tombos, trapaças denunciadas e colisões depois, houve certa 

dinâmica de jogo. Os guias compreenderam que era necessário ir devagar e 

orientar bem o companheiro antes de tentar correr. Posteriormente, como já 

esperado, a atividade realizada sem a visão foi apontada como mais difícil do 

dia. Questionados sobre quais as dificuldades encontradas para se jogar futebol 

sem a visão, muitos pontos foram apontados, mas uma fala exemplifica bem a 

situação percebida: “é ruim de tudo professor, de pegar a bola, de chutar, de 

correr” de modo que a vivência proporcionou aos alunos a compreensão das 

dificuldades enfrentadas por um deficiente visual para a prática do futebol por 

meio da experimentação da situação. 
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Assim os alunos conseguiram transpor o limite apresentado realizando a 

tarefa da maneira que foi possível, em duplas, desenvolvendo estratégias para 

a solução do problema, tentando, errando e formulando novas estratégias para 

conseguir jogar o futebol sem a visão.  Cada dupla, à sua maneira, com suas 

próprias estratégias desenvolvidas em conjunto, fez com que todos pudessem 

jogar e superar a situação limite. 

 

Imagem 24- A comemoração de um gol às cegas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
 

No segundo momento, a limitação de locomoção foi imposta aos alunos. 

Novamente em duplas, com uma das pernas unidas por fita adesiva os alunos 

jogaram futebol. De nada adiantava um aluno ser veloz ou habilidoso se não 

houvesse sincronia com seu parceiro, já que assim como na primeira atividade 

o trabalho em equipe era pré-requisito para a realização da atividade. Algumas 

estratégias foram utilizadas, como: espalhar a equipe pelo campo e tentar fazer 

o gol somente através de passes, sem movimentação das duplas ou até mesmo 

jogar em bloco, com toda a equipe unida tentando pressionar a bola. Nenhuma 

deles teve o resultado esperado 
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Isso ocorreu porque, ao compreender o objetivo a ser alcançado, o 
resultado esperado fica evidente e o jovem constrói uma estratégia 
para atingir a meta proposta. Assim, um erro de estratégia provoca a 
busca de possíveis alterações para que a meta prevista seja 
alcançada, sem maiores frustrações.  (PEDROSA, 2016, p. 99) 

 
Nesse processo cíclico de projeção da estratégia, tentativa, erro e 

remodelagem da estratégia o êxito foi encontrado ao ponto do encontro da 

sincronia da marcha entre as duplas, que com o passar do tempo conseguiam 

até correr, e assim dominar as ações do jogo.  

 

Imagem 25- O futebol de siameses. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 

Entretanto a ação apontada unanimemente como mais difícil com os pés 

unidos foi o chute. Atribuímos a isso o fato da ação de chutar depender 

essencialmente da fixação do pé de apoio próximo à bola, algo que se configura 

como muito difícil se levado em consideração que existe outra perna e 

consequentemente outro corpo, que por muitas vezes realiza movimento e 

oferece resistência amarrada à perna do jogador.  

Ao fim da aula, os alunos expuseram suas percepções sobre as 

atividades, revelando ter sido o dia mais engraçado de atividades e que não 

imaginavam que as limitações impostas mudariam tanto a forma de jogar. Nesse 

momento estabeleceram uma relação entre o não poder driblar e correr no 
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futebol do videogame, já que o sincronismo não foi alcançado por todas as 

duplas, se tornando o fator limitante, levando em consideração que a atividade 

requereu a participação em condições iguais dos dois elementos das duplas.  

A superação dos limites alcançada em decorrência da criação de 

elementos condicionantes possuiu a característica atitudinal bastante aflorada, 

já que os alunos experimentam as dificuldades encontradas por deficientes 

visuais e pessoas com dificuldade de locomoção, o que despertou um olhar de 

cuidado e solidariedade para com os mesmos quando se depararem com alguma 

situação que os envolva, podemos exemplificar tal constatação a partir da 

afirmação de um aluno sobre a questão das dificuldades encontradas por 

deficientes físicos: Aluno d: “não ficar rindo e ir ajudar, porque é muito difícil”. 

Nesse momento observamos “a conscientização acerca de um problema 

intrajogo enseja a clarificação de outros problemas e desafios extrajogo” (CRUZ 

JÚNIOR, 2017, p. 250) o que nada mais é nesse caso senão o desenvolvimento 

dos aspectos atitudinais, e da consciência critico-social. 

Dessa forma encerramos nossa experiência pedagógica. Nossa aventura 

docente chegou ao fim com a sensação de que oportunizamos aos alunos uma 

grande gama de possibilidades de vivência do futebol, para que por meio da 

experimentação pudessem aprender corporalmente, cada um à sua medida, 

sem a imposição de padrões ou diretrizes para a realização das atividades, já 

que por essência não existe certo ou errado na forma de realização de nenhuma 

prática esportiva, desde que não vá de encontro às suas regras. 

Os alunos jogaram: futebol de dedo, futebol mirim 1x1, futebol com traves 

grandes 5x5, futebol com sensor de movimento, futebol sem poder ver, futebol 

sem poder se locomover sozinhos e ainda tiveram aulas e realizaram debates 

sobre os elementos técnicos, táticos, históricos e econômicos que tangenciam a 

prática esportiva, de modo que pudessem ter uma compreensão global das 

múltiplas facetas que possui o esporte mais popular do Brasil. 
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3.7 - Prorrogação e pênaltis na final 

 

Hoje em dia, segundo Busso e Daolio (2011) os alunos aprendem gestos 

técnicos de diversas maneiras, assistindo televisão e até mesmo a partir de 

tutoriais em websites, como por exemplo, o Youtube. Em nosso caso ao buscar 

os múltiplos aprendizados, não somente os gestos técnicos, utilizamos como 

principal recurso o videogame com sensores de movimento, na medida em que 

“As novas vivências esportivas, atualizações do que se denomina de 

virtualização do esporte e esportivização do virtual, devem ser incorporadas de 

maneira crítica e reflexiva socialmente.” (ARAÚJO, 2010, p. 98) e essa 

incorporação possui um terreno fértil para ser implantada, o chão da escola.  

Ainda de acordo com Araújo (2010) o movimento do ciberjogador é sua 

motricidade virtual a qual deve ser apropriada pela “Ciência da Educação 

Física/Esporte” como potencial educativo dos jogos eletrônicos que possuem 

grande influência nas relações protagonizadas pelo sujeito jogador e pela cultura 

de movimento. A virtualização se apresenta como um grande potencial 

educativo, entretanto, se faz necessária a habilitação que por diversas vezes é 

uma necessidade técnica/instrumental dos professores para que tenham 

condições de intervir nesse processo: “A inclusão dessa ferramenta no ambiente 

escolar está limitada à capacitação dos professores para sua utilização” 

(VAGHETTI; BOTELHO, 2010, p. 85). 

Enquanto não forem mudados os paradigmas da educação tradicional, tal 

problema que esbarra na falta de incentivo a introdução das tecnologias na 

escola, no currículo das licenciaturas, na ausência da formação continuada entre 

outros fatores, o corpo e múltiplas linguagens que convergem nas tecnologias 

digitais correrão o risco de continuar a ser um desperdício, (PEREIRA, 2014). 

Como críticos desse referido desperdício, lançamos mão de uma proposta que 

buscasse a interação das possibilidades educativas em busca dos aprendizados. 

Aprendizados esses que aconteceram, a sua medida, em cada uma das 

formas de experimentação. A transferência de conhecimentos, ou 

complementações dos mesmos a partir das experiências facilitou as 
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assimilações e a superação das situações limite impostas ao decorrer da 

experiência pedagógica, já que “Quando uma linguagem encontra a outra, nasce 

a sinestesia que os multiletramentos anunciam como um horizonte poderoso 

para uma pedagogia”. (PEREIRA, 2014, p. 205).  

Segundo Weineck (1999) a capacidade de assimilação humana é de 20% 

do que ouve, 30% do que vê, 40% do que vê e ouve, 75% do que diz e 90% do 

que faz. Todavia, levando nosso debate a uma concepção mais ampla no que 

diz respeito aos sentidos, linguagens e suas capacidades, retomamos o conceito 

de sinestesia, dessa vez baseados nos escritos de Merleau-ponty, onde Araújo 

(2017) descreve a sinestesia como articulação integrada dos sentidos corporais 

em favor de uma percepção unificada, sendo assim:  

 
[...] em nossa experiência efetiva, os sentidos jamais operam dessa 
forma, mas em conexão sinestésica. Portanto, falar em tato ou visão, 
audição ou paladar não passa de um recurso classificatório de que o 
discurso analítico não é capaz de abrir mão. A nossa relação efetiva 
com o mundo é uma relação integral (VALVERDE, 1998, p. 4-5). 

 
Que ao conglomerar tais sentidos de forma integral tendo como base o 

mais “potente”, o fazer, em nosso caso a experiência a partir de diversas formas 

de jogar e de vivenciar o futebol os alunos puderam ter uma experiência que 

perpassa um único sentido, aglutinando-os e fazendo surgir o sentir enquanto 

percepção, o que poderíamos denominar de experiência completa, algo como o 

calafrio em uma situação de medo, o salivar diante de algo que desperte prazer, 

partindo desse sentido concreto para os mesmos em busca do alcance de um 

aprendizado significativo. 

No tocante a esses aprendizados, apresentamos nesse momento nossas 

percepções dos mesmos, traçando relações entre as potencialidades e 

deficiências apresentadas pelo jogo virtual e a intencionalidade pedagógica 

proposta por Kunz na qual baseamos nossa experiência pedagógica. 
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Quadro 02- Relações entre as fases intencionalidade pedagógica e o futebol virtual. 
Relações entre o futebol 

e o videogame 
Proporcionado pelo 

Videogame 
Não proporcionado pelo 

Videogame 

 
 
 
 
 

Trabalho  
(atividade prática) 

Aproximação com os 
sensores de movimento. 

 
Novo olhar no tocante 

ao movimento 
proporcionado pelos 

jogos virtuais. 
 

Menor possibilidade de 
lesão por não haver 

contato físico e menor 
probabilidade dos 
alunos se sujarem 

durante a aula. 

 
Jogabilidade compatível 

com o futebol 
tradicional. 

 
 
 

Distinção entre os 
gestos técnicos 

realizados. 

 
 

Interação  
(diálogos possíveis) 

Relações entre o ser 
humano e a tecnologia. 

 
feedback de um aluno 
para o outro durante as 

atividades. 
 
 

 
Desenvolvimento de 

estratégias em equipe 
para adequação das 

regras, já que as 
mesmas são estáticas. 

 
 
 

Linguagem  
(ir além da linguagem 

corpórea) 

Relação homem-
máquina-homem sob 
uma perspectiva do 

corpo inteiro. 
 

Maior diálogo entre 
meninos e meninas 

durante as atividades, e 
diminuição de 

subgrupos. 

 
 
 

Contato físico entre os 
participantes das 

atividades. 

 

Portanto, conseguimos observar que o videogame dentro da gama de 

possibilidades da virtualização enquanto uma possibilidade de vivência, colabora 

significativamente tanto para as relações dos alunos entre si, como para a 

relação dos alunos com o conteúdo, mas não dá conta de todos os elementos, 

sendo insustentável pensar que os videogames ou outra forma de interação com 

o conteúdo como a televisão ou a internet sozinha por exemplo, serão as únicas 
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responsáveis pelo alcance do ápice da aprendizagem, ou de uma aprendizagem 

plena, a tecnologia deve adentrar a escola como um aspecto colaborativo. 

No tocante aos aspectos conceituais, observamos grande potência nos 

jogos eletrônicos, por serem um campo fértil a novas experiências e assim fazer 

surgir indagações não apresentadas pelo jogo tradicional, devido a 

“automatização” da prática. As regras, os elementos técnicos e principalmente 

os aspectos táticos puderam ser abordados com o uso dos vídeos, imagens, e 

do jogo virtual de modo que os alunos puderam compreender elementos que por 

muitas vezes são restritos ao mundo do futebol profissional. 

A linguagem corporal virtualizada modifica a interação entre os sujeitos, 

principalmente no que diz respeito às questões de gênero e as relações 

hierárquicas estabelecidas pela “habilidade” de um determinado sujeito em 

detrimento de outro na modalidade. A mudança nas atitudes foi evidente quando 

confrontamos o desenvolver da última aula com o futebol proposto e praticado 

pelos alunos na primeira aula. O futebol excludente, classificatório e voltado para 

o resultado deu lugar à brincadeira, a cooperação, a partilha de experiências e 

principalmente a relação pacífica e respeitosa entre meninos e meninas. 

Ao falar especificamente das meninas, nos alegrou observar que mesmo 

aquelas que em um primeiro momento afirmaram que “não rolava de jeito 

nenhum” estavam participando das atividades ao fim da experiência pedagógica, 

e aquelas que já possuíam afinidade com o futebol solicitaram treinamento 

específico e a formação da equipe de futebol feminino da escola.  

Já no caso dos meninos observamos a mudança de postura com relação 

a prática do futebol em conjunto com as meninas e uma maior facilidade na 

execução das atividades propostas, pois muito embora sejam aprendizados 

diferentes, que não  são levados de um lugar para o outro, a familiarização com 

uma determinada atividade permite que a lógica de raciocínio para a execução 

de atividades parecidas seja acionada, e com isso a compreensão da atividade 

e o desempenho na execução da mesma sejam mais rápidos e eficazes. fato 

que atribuímos a maior familiarização dos meninos em sua maioria com o futebol 
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e a consequente transferência de conhecimentos e lógicas de execução entre 

as plataformas. 

Em sucintas linhas compreendemos que não foram os jogos que 

condicionaram a aprendizagem, resumindo o fenômeno à implantação da 

tecnologia em si, mas sim a multiplicidade de acessos às possibilidades de 

interação com a prática do futebol. 

Não é o aprofundamento da experiência que aumenta o aprendizado 

quando compreendido de forma significativa pelos alunos, ao exemplo de que 

jogar mais futebol auxiliaria na compreensão do mesmo, o que poderia acarretar 

até mesmo a lógica inversa no processo, a alienação. Em contrapartida a 

compreensão do conteúdo em múltiplos contextos é que aumenta o leque de 

aprendizagens e deve ser o grande objetivo docente, de modo a permitir a 

compreensão global do fenômeno, e não somente a mimese dos elementos 

técnicos do futebol. 

O distanciamento dos alunos da dos elementos tecnológicos faz com que 

haja também um distanciamento dos canais modais de acesso a informação, 

que reverberam em canais para novos aprendizados. Logo ao negligenciar 

essas possibilidades estamos suprimindo dos alunos formas de aprender, 

formas de “letra-los” a partir de canais aos quais os mesmos possuem e que em 

alguns casos já estão abertos à comunicação e conseguinte aprendizado. 

 
O conceito de letramentos múltiplos é ainda um conceito complexo e 
muitas vezes ambíguo, pois envolve, além da questão da 
multissemiose ou multimodalidade das mídias digitais que lhe deu 
origem, pelo menos duas facetas: a multiplicidade de práticas de 
letramento que circulam em diferentes esferas da sociedade e a 
multiculturalidade, isto é, o fato de que diferentes culturas locais vivem 
essas práticas de maneira diferente (ROJO, 2009, p. 108-109). 
 

Ignorar os multiletramentos é negar outros territórios de aprendizagem 

aos alunos que não o institucionalizado tradicionalmente, é não levar a cabo as 

mudanças no cotidiano dos alunos, é não valorizar conhecimentos pares. O 

trabalho e a exploração desses multiletramentos requer uma perene atualização 

por parte dos docentes, como nos apontam Leite e Botelho (2011) ao retratar a 

importância do conhecimento da temática pelos professores, já que as formas 
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de dialogar, narrar, envolver-se com os objetos e conteúdos mudam com o 

passar do tempo principalmente devido aos adventos tecnológicos como áudios, 

vídeos, imagens, internet, jogos... 

Ainda segundo Rojo os multiletramentos são por primazia: híbridos pois 

possuem diversas formas, transgressores das relações de poder e interativos 

possuindo um viés bastante colaborativo. Tais características determinam o 

surgimento de novas formas de criar e compreender enunciados, aprendizados 

e vivências, superando a lógica da reprodutibilidade, a partir da diversidade de 

oferta, interpretação e assimilação. 

De maneira geral, Pereira (2014) nos indica que os multiletramentos 

buscam superar a instrumentalização das aprendizagens, em nosso caso, 

superar os conceitos sobre o futebol, superar a reprodução do gesto técnico, 

superar a alienação por muitas vezes provocada por ele sob os que o praticam 

a partir da própria prática, sendo essa sentida pelos alunos.  

Buscamos então propor um encontro entre o corpo virtualizado e as 

possibilidades de aprendizado, os multiletramentos, de um conteúdo tão 

tradicional em nosso país quanto o futebol, promovendo uma interação entre 

diferentes modalidades de linguagem corporal, corroborando com Kunz quando 

nos diz ser necessário oportunizar aos alunos o jogo do futebol nos mais 

diferentes cenários possíveis, buscando um aprendizado sinestésico e 

principalmente satisfatório para que seja significativo. 

Logo a representação das práticas corporais, em nosso caso, do futebol 

em diferentes contextos, seja no videogame, em equipes com traves grandes, 

individualmente no jogo de mirim, a compreensão dos elementos econômicos e 

tecnológicos por trás do esporte de rendimento entre outros aspectos e contextos 

foram elementos chave para a aprendizagem dos alunos. Assim tivemos 

múltiplas formas de aprender o conteúdo, o que por uma questão de lógica tende 

a alcançar um maior número de alunos, já que cada ser possui um canal 

específico de interação, comunicação e aprendizagem. Desta feita a partir de 

vários suportes trabalhamos o mesmo conteúdo, para o alcance do nosso 

objetivo primordial, a aprendizagem. 
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Nos colocando nesse momento enquanto professores, participantes do 

processo de ensino-aprendizado apontaremos nossas percepções quanto as 

potencialidades e dificuldades observadas durante as aulas: 

 

Quadro 03- Potencialidades e dificuldades encontradas durante a experiência 
pedagógica. 

Potencialidades encontradas na 
intervenção 

Dificuldades encontradas na 
intervenção 

Avanço nos debates na questão de 
gênero 

Limitação da interface 

Meninas participando por mais tempo 
no “jogo ativo” 

Limite no número de videogames 
(consequente passividade) 

Maior participação em número de 
alunos nas aulas 

Vergonha por parte de alguns alunos 
para realizar as atividades diante da 

turma 

 
Compreensão dos elementos 

técnicos do futebol 
 

Resistência por parte de alguns 
meninos em participar das atividades 

junto com as meninas 
 

Valorização do aspecto lúdico  
Medo de lesões por parte das 

meninas 
Cooperação entre os alunos 

Elucidação de algumas regras 

Criação de situações de sucesso 

 

 

Não podemos mensurar ao certo se conseguimos alcançar a todos, muito 

menos se todos conseguiram aprender sobre o futebol durante nossa aventura 

docente, contudo levando em consideração os relatos de satisfação e os 

avanços percebidos durante o período de experiência pedagógica classificamos 

como positiva nossa empreitada, com o desejo descrito pelos alunos de ter 

novos momentos de múltiplas formas de aprendizagem ancoradas na 

experiência e na ludicidade.   

  



 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

Considerações finais:  

A festa de premiação  

 Nesse momento apresentaremos nossas impressões sobre a experiência 

pedagógica, bem como tentaremos elucidar elementos que surgiram durante a 

mesma, alinhando-as com nossos objetivos e observando se nossa hipótese de 

estudo foi confirmada. Além, obviamente de registrar nossa percepção de como 

ocorreram os processos de aprendizagem do futebol: como aprenderam, o que 

aprenderam e como a experiência no campo virtual colaborou com esses 

aprendizados. 

Ao refletir sobre como poderíamos fechar nossas ideias sobre nossa 

aventura docente a primeira indagação que nos vem à cabeça diz respeito ao 

sucesso ou não da nossa experiência pedagógica. Partindo do pressuposto de 

que a docência é um ciclo de tentativa, erro, adaptação, acerto, erro... 

compreendemos que alcançamos pontos positivos ao ponto que também fomos 

capazes de perceber insucessos.  

No que diz respeito a identificação e problematização dos aprendizados 

decorrentes das experiências virtualizadas do futebol nos deparamos com a 

lógica inversa do que pensamos a priori, já que a problematização existiu, por 

muitas vezes proposta pelos próprios alunos durante as aulas em seus 

comentários e indagações motivadas pelas novas formas de vivências 

experimentadas. Identificar qual tipo de aprendizado ocorre em cada momento, 

em cada lugar, como se fosse possível colocar em compartimentos a origem de 

cada aprendizado não foi possível, entretanto percebemos a ampliação dos 

conhecimentos sobre o futebol independentemente da plataforma acionada.  

Os aprendizados aconteceram por meio da interação das percepções, 

reações e vivências dos alunos durante as aulas, com isso não podemos apontar 

que foi o videogame e os sensores de movimento os responsáveis pelos 

aprendizados, mas sim a experimentação em diálogo com a tecnologia 
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trabalhando de forma colaborativa com os conteúdos tradicionais de modo a 

permitir ressignificações das práticas corporais. 

Ainda debruçados em refletir sobre a colaboração entre as formas de 

aprendizados, percebemos que a possibilidade de confrontar as formas do jogo 

do futebol foi fundamental para permitir uma reflexão por parte dos alunos sobre 

a marcção institucionalizada dos códigos do futebol tradicional, das quais 

destacamos o protagonismo masculino, a força, a agressividade, a competição 

exacerbada e a valorização da disputa em detrimento do aspecto lúdico. Ao se 

deparar com novas formas de vivênciar o fenômeno os alunos se aproximaram 

de condições de equidade, o que fez com que os horizontes de aprendizagem 

se abrissem para aqueles não tão próximos do futebol. 

Um item de suma importância percebido em nossa proposta foi o fato de 

oportunizar aos alunos que jamais haviam tido contato com os jogos de sensores 

de movimento o oportnidade de vivenciar tal prática, já que com desenvolvimento 

tecnológico em progressão geométrica, a virtualização das páticas e a evolução 

dos controles analógicos, sejam eles de TV, videogame, computador e os 

demais aparelhos eletrônicos para os controles digitais, os sensores de 

movimento tendem a se fazer cada vez mais presente em nossas vidas, como 

uma extensão virtualizada de nossos corpos materiais. 

Falando especificamente sobre o futebol com sensores de movimento 

identificamos a potência enquanto capaz de criar situações de sucesso, 

elemento chave em nossa proposta, já que permite que indivíduos não 

habilidosos no futebol tradicional possam desenvolver um novo código esportivo. 

É um elemento integrador entre grupos de alunos que habitualmente não 

dialogam na sala de aula e a partir desse encontro de perspectivas e 

heterogeneidades fomenta narratvas distintas sobre o fenômeno, impulsionando 

debates e assim desenvolvendo o senso crítico dos alunos sobre a temática 

trabalhada. Como limitação para a prática destacamos a condição de 

passividade em que ficam a maioria dos alunos enquanto poucos ocupam a 

condição de protagonismo momentâneo durante a execução das atividades. 
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Como já mensionado, nem só de sucessos vivem os docentes, 

encontramos alguns percalsos durante nossa empreitada, tais como a falta de 

recursos e materiais necessários para a intervenção, já que a escola não 

despunha de nenhum item os quais foram utilizados em nossas aulas, somente 

o espaço físico. Os materiais foram oriundos do Laboratório de Estudos em 

Educação Física e Mídia (LEFEM/UFRN) ou do próprio pesquisador, o que 

revela uma dificuldade encontrada por muitos dos professores,  principalmente 

os de escolas públicas, que pensam e chegam a tentar utilizar os elementos 

tecnológicos e trabalhar com a virtualização das práticas corporais em suas 

aulas, sendo uma barreira a mais para a inserção das tecnologias virtuais na 

escola e assim para o diálogo com o cotidiano dos alunos. 

Como perspectivas futuras apontamos a possibildade da ultilização de 

multiplas formas de aprender a partir da experiência dos sujeitos em diálogo com 

a tecnologia para o ensino significativo de conteúdos que não são tão 

institucionalizados quanto o futebol, e que por muitas vezes são rejeitados por 

algumas comunidades dentro do espaço escolar como a dança, a capoeira, e de 

maneira geral os demais esportes que não compõe o “quarteto fantástico”, de 

modo a colaborar com as propostas de diferentes visões e ensino dos conteúdos 

da Educação Física, que superem a separação entre teoria/prática ou a prática 

pela prática de um determinado exercício físico vazio de sentidos.  

Não o bastante elencamos ainda a necessidade de um olhar mais atento 

por parte dos professores no tocante a cultura digital que permeia os espaços 

escolares, de modo a levar em consideração as potencialidades das tecnologias 

as quais nossos alunos possuem acesso, utilizando-as como parceiras no 

processo de ensino-aprendizado, nos aproveitando de seu dinamismo e fazendo 

com que a relação escola/cotidiano faça cada vez mais sentido para os alunos, 

entrecruzando os espaços e as formas de aprendizado de forma mais 

harmõnica, pautadas a partir de uma intencionalidade pedagógica para que se 

tornem significativas, não distanciando o ambiente escolar das demais vivências 

cotidianas dos alunos.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1- Questionário diagnóstico 

Proposta de questionário de utilização/consumo midiático e futebolístico 

em escolares 

Gênero: (    )  Masculino (    )  Feminino 
1. Qual sua relação com o futebol? 

(    ) Odeio (    ) Não gosto (    ) Indiferente (    ) Gosto (    ) Amo 

2. Onde você aprende futebol e coisas sobre ele? (é possível marcar mais de 
uma afirmativa) 
(    ) Na escola (    ) Na televisão (    ) Na internet (    ) Jogando 
(    ) Nos games  

3. O Brasil é considerado o país do futebol, você se considera um conhecedor de 
futebol? 
(    ) não (    ) Um pouco (    ) Sim (    ) Conheço muito 
   

4. Qual seu tipo de aparelho eletrônico preferido? O que mais usa durante o dia? 
Enumere de 1 a 4 de acordo com sua preferência. 4 = mais usado. 1 = menos 
usado. 
(    ) Computador (    ) Videogame (    ) Televisão (    ) Celular 
 

5. Você gosta de jogos eletrônicos?  Se sim, qual seu tipo favorito? 
(    ) Não (    ) Sim, _______________________________________ 
 

6. Se você joga games eletrônicos, qual o tipo de plataforma usa? (é possível 
marcar mais de uma afirmativa) 
(    ) Celular  (    ) Computador  (    ) videogame com controle   
(    ) Videogame com sensor de movimento. (    ) Não jogo 

7. Você joga videogame frequentemente (no mínimo uma vez por semana)? 
(    ) Sim  (    ) Não 

8. Você já jogou games por meio de videogames com sensores de movimento 
 (X-box 360 ou afins)? 
(   ) sim   (    ) Não 
 

9. Qual seu tipo de aula preferida? Como você mais aprende? Enumere de 1 a 3 
de acordo com sua preferência. 3 = melhor/aprendo mais. 1 = pior/aprendo 
menos. 
(    ) Teórica/expositiva em sala de aula (    ) Prática em laboratório ou quadra 
(    ) Dialogada, com debates com os professores e colegas  
 

10. Como foram suas aulas sobre futebol na escola e o que o futebol significa para 
você? 
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Apêndice 2- Planos de Aula na íntegra 
 

 

Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Thiago Lisboa 

 
Encontro 01: Planos de aula 1 e 2 

Data: Ano/turma: Número de alunos: 

Duração: 90 

minutos 

Tema: Conhecendo a turma e start na proposta 

Objetivo Conhecer o professor, responder a avaliação diagnóstica 

e vivenciar o futebol.  

 

 

 

 

 

Atividades 

Diálogo sobre a realidade e modo de ensino-

aprendizagem da Educação Física nos anos anteriores. 

Apresentação da dinâmica da disciplina e do professor. 

Aplicação do questionário diagnóstico de modo a fornecer 

informações para a caracterização da turma no tocante à 

aproximação com o futebol e ao uso de recursos 

tecnológicos. 

Vivência do futebol organizada pelos alunos a partir da 

sua própria perspectiva/realidade, sem sugestões ou 

diretrizes dadas pelo professor, que apenas mediará à 

atividade. 

Reflexão sobre a prática realizada. 

Recursos 

Previstos 

Instrumento diagnóstico, pincel atômico, quadro e bola de 

futebol. 

Local Sala de aula e pátio. 

Metodologia Aula expositiva/dialogada seguida de vivência esportiva. 

Avaliação Avaliação diagnóstica realizada a partir do instrumento e 

observação das preferências na prática esportiva. 

 

 

  



 

127 
 

Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Thiago Lisboa 

 
Encontro 02: Planos de aula 3 e 4 

Data: Ano/turma: Número de alunos: 

Duração: 90 

minutos 

Tema: vivenciando e iniciando debates sobre o que há 

por trás dos jogos eletrônicos. 

Objetivo Vivenciar a experiência com videogames e sensores de 

movimento e aproximação com temas transversais. 

 

 

Atividades 

Vivência de jogos com sensores de movimento- knect 

adventures. 

Divulgação dos resultados estatísticos da avaliação 

diagnóstica 

Debate sobre a vivência a partir de temas transversais 

aos jogos digitais: mídia, movimento e consumo, tendo 

como suporte os resultados da avaliação. 

Recursos 

Previstos 

Videogame x-box 360, jogo knect adventures, 

retroprojetor, notebook e apresentação em power point. 

Local Sala de aula. 

Metodologia Vivência seguida de aula dialogada.  

Avaliação Participação, discurso e engajamento nas atividades. 
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Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Thiago Lisboa 

 
Encontro 03: Planos de aula 5 e 6 

Data: Ano/turma: Número de alunos: 

Duração: 90 

minutos 

Tema: O futebol com sensores de movimento e as 

impressões que teremos. 

Objetivo Experimentar o futebol com sensores de movimento. 

 

 

Atividades 

Vivência do futebol virtual a partir de sensores de 

movimento com o uso do videogame x-box 360 e o jogo 

knect sports. 

Debate sobre as diferenças nas formas de se jogar 

futebol.  

Recursos 

Previstos 

Videogame x-box 360, jogo knect spots, retroprojetor, 

pincel atômico, apagador e quadro. 

Local Sala de aula. 

Metodologia Vivência seguida de aula dialogada. 

Avaliação Participação, discurso e engajamento nas atividades. 
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Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Thiago Lisboa 

 
Encontro 04: Planos de aula 7 e 8 

Data: Ano/turma: Número de alunos: 

Duração: 90 

minutos 

Tema: Enciclopédia futebol. 

Objetivo Compreensão do fenômeno esportivo futebol. 

 

 

Atividades 

Debate sobre curiosidades sobre aspectos históricos, 

técnicos-táticos, financeiros, e tecnológicos do futebol 

profissional, além de discussão sobre megaeventos 

esportivos. 

Diálogo a respeito de temas transversais à prática do 

futebol tradicional: (levar elementos que despertem os 

debates sobre a proposta e observar quis temas 

surgirão). 

Recursos 

Previstos 

Notebook, retroprojetor, vídeos, apresentação em power 

point, pincel atômico, apagador e quadro. 

Local Sala de aula. 

Metodologia Aula expositiva/dialogada. 

Avaliação Participação, discurso e engajamento nas atividades. 

 

 

 

 

 

 

  



 

130 
 

Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Thiago Lisboa 

 
Encontro 05: Planos de aula 9 e 10 

Data: Ano/turma: Número de alunos: 

Duração: 90 

minutos 

Tema: O futebol em diferentes plataformas. 

Objetivo Experimentar o futebol em diferentes plataformas ao 

mesmo tempo. 

 

 

Atividades 

Criação de estações para a prática do futebol, onde os 

alunos itinerantemente vivenciarão o futebol sob 

diferentes perspectivas. 

A. Videogame com sensores de movimento; 
B. Videogame com controle joystick; 
C. Futebol mirim 1x1com bola de tênis; 
D. Futebol com traves de futsal 5x5; 
E. Futebol de dedo 1x1; 
*Aproximadamente 10 minutos em cada estação. 

Recursos 

Previstos 

Retroprojetor, Videogame x-box 360, jogo knect sports, 

jogo FIFA, bola de tênis, futebol de botão, bolinhas de 

papel. 

Local Sala de aula e pátio da escola. 

Metodologia Vivência prática. 

Avaliação Participação e engajamento na realização das atividades. 
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Escola Municipal Dr. Júlio Gomes de Senna 

Componente curricular: Educação Física 

Professor: Thiago Lisboa 

 
Encontro 06: Planos de aula 11 e 12 

Data: Ano/turma: Número de alunos: 

Duração: 90 

minutos 

Tema: Criação, experimentação e superação da situação 

limite. 

Objetivo A partir de uma situação limite, em grupo, encontrar 

alternativas e realizar as atividades. 

 

 

Atividades 

Criação de efeitos condicionantes para a prática do 

futebol. 

A ser definido em conjunto com os alunos. 

Recursos 

Previstos 

Bola e traves. 

Local Pátio da escola. 

Metodologia Vivência prática. 

Avaliação Participação e engajamento na realização das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 


