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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa buscou contribuir, no campo da formação continuada, para discussões 

e reflexões sobre as tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem dos 

esportes como objeto de conhecimento curricular, por meio do intercâmbio de ideias 

entre professores em serviço, em um curso de formação continuada oferecido na 

Plataforma Moodle pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a 

Distância (Cefor) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Orientada pela 

abordagem qualitativa, com elementos da pesquisa colaborativa, a investigação 

empregou os instrumentos de produção de dados em forma de questionários 

semiestruturados e por meio de atividades realizadas ao longo do curso, entre 

professores de Educação Física dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, regentes de classe nas escolas da rede estadual e redes municipais do estado 

do Espírito Santo. Por meio da técnica de análise temática do conteúdo, os resultados 

oriundos da investigação apontam que a formação continuada entre pares e com 

enfoque nos próprios conhecimentos que os docentes constroem coletivamente 

podem incidir de maneira decisiva em reformulações de práticas pedagógicas 

mediadas pelas tecnologias e podem estimular e potencializar competências 

profissionais ligadas a uma postura de assunção de aprendizagem profissional 

contínua. Vale destacar também que, por esta investigação estar circunscrita em um 

programa de mestrado profissional, as contribuições dos professores participantes 

também permitiram a validação de conteúdos apresentados no decorrer da formação, 

os quais serviram de base para a elaboração de um e-book sobre as tecnologias 

digitais no ensino do esporte. O referido material educativo tem o intuito de apresentar 

algumas reflexões sobre o tema e, por conseguinte, constituir-se em subsídio que 

permita aos docentes pensar, refletir e criar novas possibilidades para o trabalho 

educativo nas escolas. 

 
Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Aprendizagem Colaborativa. Ensino dos 
Esportes. Formação Continuada de Professores. 
 



 

  

ABSTRACT 

 

 

This research sought to contribute, in the field of continuing education, to discussions 

and reflections on digital technologies in the process of teaching and learning sports 

as an object of curricular knowledge, through the exchange of ideas among teachers 

in service, in a continuing education course offered on the Moodle Platform by the 

Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) of the Federal 

Institute of Espírito Santo (Ifes). Guided by the qualitative approach, with elements of 

collaborative research, the investigation used the instruments of data production in the 

form of semi-structured questionnaires and through activities carried out throughout 

the course, among Physical Education teachers of the Final Years of Elementary 

School and High School, in public schools in the state of Espírito Santo. Through the 

technique of thematic content analysis, the results from the investigation show that 

continuing education among pairs and focusing on the very knowledge that teachers 

collectively build can have a decisive impact on the reformulation of pedagogical 

practices mediated by technologies and can stimulate and enhance professional skills 

linked to a posture of continuous professional learning. It is also worth noting that, as 

this investigation is circumscribed to a professional master's program, the contributions 

of the participating teachers also allowed the content validation presented during the 

training, which served as the basis for the development of an e-book about the 

technologies in sports education. The aforementioned educational material aims to 

present some reflections on the theme and, therefore, constitute a subsidy that allows 

teachers to think, reflect and create new possibilities for educational work in schools. 

 

Keywords: Digital Technologies. Collaborative Learning. Sports Teaching. Continuing 
Teacher Education	
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1 INTRODUÇÃO 
 
Com o propósito de contextualizar as questões que moveram esta pesquisa, optei por 

elaborar uma breve narrativa sobre o meu percurso profissional e formativo, evidenciando 

os desdobramentos que resultaram no interesse de articular os três conceitos 

apresentados no título desta dissertação: tecnologias digitais, ensino do esporte e 

formação continuada de professores. Para isso, considerei elencar, pontualmente, 

algumas experiências acadêmicas e docentes que convergiram no problema investigativo 

a ser apresentado logo mais e na escolha do referencial teórico que auxiliou na 

elaboração das reflexões decorrentes deste trabalho acadêmico.  

 

O recorte temporal definido para esse diálogo tem seu marco inicial em agosto de 2009, 

quando ingressei no curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal 

do Espírito Santo (Ufes). A escolha do curso teve a ver com a minha experiência, como 

estudante do Ensino Médio, com a própria disciplina de Educação Física, em especial 

pelo grande interesse nos jogos coletivos. Ademais, por frequentar um curso de 

licenciatura, também tive aproximações com bastantes disciplinas de cunho pedagógico, 

as quais colaboraram para despertar em mim um especial entusiasmo pelas diferentes 

metodologias e práticas educativas empregadas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Durante a graduação em Educação Física, escolhi traçar meu caminho formativo com 

engajamento e participação em projetos de extensão que tinham como objetivo o 

desenvolvimento de práticas educativas e formação de professores. Dentre esses 

projetos, destaco o “CriaDança”, o qual consistia em atividades pedagógicas com alunos 

da educação infantil, numa instituição educacional localizada no próprio campus da 

universidade. O objetivo principal desse projeto era o trabalho educativo com base em 

ações pedagógicas envolvendo a dança. 

  

Outro importante projeto do qual fiz parte foi o “Mães que Dançam”, que era direcionado 

a mães, pais e responsáveis de alunos com deficiência. Em função de o Centro de 

Educação Física e Desporto da Ufes possuir atividades de extensão universitária 
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voltadas para o público com deficiência, recebíamos um número expressivo de 

responsáveis por esses alunos, o qual era composto quase que exclusivamente por 

mulheres. Assim, o projeto “Mães que Dançam” atendia a essas mulheres com atividades 

de dança. 

  

Ao final da minha graduação, como Trabalho de Conclusão de Curso, elaborei uma 

pesquisa sobre o trato com as lutas como objeto de conhecimento curricular nas escolas 

municipais de Viana/ES, buscando compreender as maneiras que os professores 

assumiam essas práticas corporais, enquanto conteúdo da Educação Física, e as 

perspectivas pedagógicas privilegiadas pelos docentes, no processo de ensino e 

aprendizagem. Como resultado, percebemos que muitos elementos da pedagogia 

tecnicista e a primazia de conteúdos de caráter esportivo constituíam-se aspectos mais 

presentes da prática educativa desses professores. 

  

Concluída a graduação, iniciei minha carreira docente numa escola da rede de ensino 

pública estadual, no município de Serra/ES, em 2013, lecionando para alunos dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Vale citar que também participei do Conselho de Escola dessa mesma instituição de 

ensino por dois anos. Assim, minha atuação profissional, como professor de Educação 

Física, perdurou até agosto de 2017, quando, então, assumi a função de técnico 

pedagógico na Secretaria de Estado da Educação (Sedu). 

  

No que se refere à minha experiência docente, muitos foram os desafios cotidianos que 

a complexidade da profissão do magistério fez emergir. Um deles, muito comum aos 

colegas professores, esteve atrelado à presença cada vez mais ingente das tecnologias 

digitais no cotidiano da instituição educacional onde atuei, fomentada principalmente pela 

popularização de computadores, aparelhos celulares (também chamados de 

smartphones) e tablets, agregando diferentes recursos tecnológicos, como o acesso às 

redes sociais, e-mail, mapas, navegação por GPS, câmera e uma infinidade de 

aplicativos com as mais distintas funções.  
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Diante desse quadro, evidenciava-se que o uso tão contínuo dessas ferramentas e 

recursos tecnológicos fosse impactar sobremaneira aquele ambiente escolar, trazendo 

consigo algumas provocações e abrindo, também, um leque de possibilidades. Tanto nos 

momentos em aula quanto durante os intervalos e recreio, alunos e professores faziam 

uso tão contínuo e espontâneo dos smarthphones, tablets e computadores que quase já 

não era possível imaginar-se sem eles. Entretanto, esse grande sucesso das tecnologias 

digitais, na escola, estava voltado apenas para uma dimensão hedônica e 

despropositada, tanto entre os alunos como também entre os professores. Assim, 

conforme a acessibilidade desses aportes tecnológicos ia expandindo-se, o desafio de 

atribuir uma dimensão educativa ao uso dessas tecnologias tornava-se mais acentuado.  

 

Partindo dessa problemática, uma das primeiras respostas da escola acerca da 

popularização dessas tecnologias digitais adveio da equipe pedagógica, quando da 

reunião do Conselho de Classe, com o lançamento da proposta de utilização de salas 

virtuais em um aplicativo disponível em celulares e computadores. A utilização dessa 

ferramenta tinha o objetivo principal de tornar mais acessíveis materiais complementares 

de estudos para os alunos, em ambientes fora da sala de aula. Ao ser divulgada entre os 

professores, porém, tal proposta de pronto foi encarada com certa desconfiança, mas 

gradativamente a adesão dos docentes foi crescendo - embora muitos deles 

apresentassem grande dificuldade em manusear e compreender algumas 

funcionalidades e recursos da sala de aula virtual. 

  

Assim, no decorrer dessa primeira aproximação das tecnologias digitais no trabalho 

educativo, promovida pela equipe pedagógica da escola, percebia-se que havia grande 

interesse por parte dos docentes em maiores reflexões sobre práticas educativas que 

favorecessem a inserção  das ferramentas tecnológicas no processo de ensino; 

entretanto, em razão do curto tempo disponível para estudos aprofundados entre os 

colegas professores, muitas das discussões e compartilhamentos de ideias que poderiam 

ser promovidas coletivamente ficaram restritas apenas às experiências individuais de 

cada professor. Como resultado, as preocupações evidenciadas pela presença das 
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tecnologias digitais não avançavam para além de uma rasa dimensão procedimental e 

técnica. 

  

Diante desse quadro, percebi uma acentuada necessidade de subsídios teóricos e 

práticos que oferecessem elementos não só para uma apropriação do melhor que as 

tecnologias digitais podiam oferecer, mas também para uma reflexão e mudança na 

minha prática pedagógica diante das novas configurações que se avizinhavam para o 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, realizei algumas pesquisas na 

internet sobre tecnologias e Educação Física e, como constatação da busca na web, 

percebi que havia poucos trabalhos voltados para o tema. Alguns dos textos a que tive 

acesso abordavam o uso das tecnologias com direcionamento para áreas de 

conhecimento tais como química, matemática e física. Todavia, em se tratando da 

Educação Física, havia quase um vácuo teórico. Dessa forma, surgiu a necessidade de 

investigar alguns autores que se interessavam pelas tecnologias na área educacional 

mais ampla e relacionar os seus escritos aos desafios postos no meu campo de atuação. 

Assim, as reflexões advindas do processo pedagógico realizado trouxeram alguns 

desafios e também novas possibilidades de apropriação pedagógica das tecnologias em 

aula.  

  

Na ocasião, estava desenvolvendo, em conjunto com os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental, um projeto de aprendizagem em torno do xadrez e, com os do 9º ano, em 

torno do basquetebol. Após as pesquisas e leituras realizadas na internet, com a primeira 

turma foi possível desenvolver uma unidade didática cujo eixo temático versou sobre os 

eventos esportivos enxadrísticos promovidos regionalmente. Para subsidiar a abordagem 

pedagógica, alguns dos recursos utilizados foram vídeos introdutórios sobre o xadrez e 

aplicativos disponíveis em celulares e computadores que contribuíram para a análise das 

principais aberturas desse famoso jogo de tabuleiro.  

 

Na segunda turma, foi trabalhado a elaboração de tutoriais de autoria dos próprios alunos 

para abordagem introdutória acerca dos fundamentos do basquete de rua, além de 
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discussões sobre produções fotográficas produzidas pelos alunos, as quais retratavam 

os espaços onde esse esporte é realizado, para contextualização e problematização do 

tema da unidade pedagógica abordada, a qual tratava dos esportes de rua. Tais 

experiências foram exitosas, pois percebi que os alunos, por serem nativos digitais, 

usavam com bastante fluidez os recursos tecnológicos, havendo, também, muitos 

momentos em que o próprio professor recebia orientações sobre como manusear e 

interagir com certos aplicativos.  

 

Entretanto, em meio a essas primeiras aproximações, as minhas reflexões sobre o uso 

pedagógico das tecnologias digitais ganharam uma nova dimensão, em virtude da minha 

investidura na Secretaria de Estado da Educação. Ali, uma das minhas atribuições estava 

voltada para as ações pedagógicas de esporte e cultura. Como consequência, tive 

contato com um número expressivo de professores de Educação Física em reuniões que 

visavam tratar de agendas relacionadas ao campo esportivo. Uma das funções a que me 

competia era a análise de projetos que visavam o oferecimento de atividades esportivas 

na escola. E dois fatores me chamaram a atenção: o primeiro girou em torno da 

concepção predominante acerca das tecnologias, quando elas eram abordadas nos 

projetos, em face do esporte no âmbito educativo. As tecnologias eram as principais 

causas do sedentarismo. O esporte, por sua vez, oferecia-se como uma alternativa tanto 

para evitar como para reduzir as enfermidades ocasionadas pela falta de atividade física. 

Assim, partindo dessa observação, pude constatar um certo distanciamento das 

tecnologias digitais na prática pedagógica dos professores de Educação Física, em razão 

de uma visão fragmentada e reduzida das potencialidades que tais recursos tecnológicos 

oferecem para o plano educativo. 

 

Já o segundo fator de atenção e sensibilidade estava voltado para a concepção educativa 

acerca da prática pedagógica em Educação Física subjacente à grande parte dos 

projetos. Isso porque os propósitos educativos em trabalhar com as distintas práticas 
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corporais1 estavam tão somente direcionadas à dimensão do “saber-fazer” e da execução 

de movimentos e gestos técnicos característicos das modalidades esportivas 

privilegiadas em cada proposta apresentada. Conforme Rufino e Darido (2014), esse 

modo de pensar a Educação Física é um resquício da forte influência por que passou a 

área educacional durante o período de vigência da concepção tecnicista na Educação. 

No campo específico da Educação Física, o grande enfoque atribuído ao ensino 

mecanicista, voltado apenas para o aspecto procedimental dos conteúdos abordados 

nessa área curricular, teve uma influência tão forte que, mesmo após a proposição de 

novas abordagens pedagógicas, perdura a concepção de que as aulas de Educação 

Física são apenas para aprender as melhores técnicas de execução das práticas 

corporais, sem necessidade de refletir, problematizar e elaborar conhecimentos sobre as 

múltiplas possibilidades que o contexto educativo possibilita (RUFINO; DARIDO, 2014). 

 

Diante dessa realidade e na qualidade de técnico pedagógico, cuja função principal é 

assessorar as ações educacionais de esporte, senti uma imensa necessidade de 

contribuir, na esfera da formação continuada dos professores desse componente 

curricular, com um trabalho acadêmico que colocasse em relevo discussões e reflexões 

que possibilitassem, de um lado, uma maior compreensão acerca das tecnologias digitais 

no processo de ensino e aprendizagem de professores de Educação Física e, de outro, 

uma alternativa ao ensino tradicional historicamente solidificado na prática pedagógica. 

Nessa seara, busquei na proposta da aprendizagem colaborativa em Behrens (2013b) os 

fundamentos de uma metodologia de ensino cujo enfoque estivesse concentrado na 

aprendizagem integrada e coletiva entre docentes e discentes, para o favorecimento da 

produção de conhecimento significativo na escola e para o desenvolvimento de uma 

 
1 A expressão prática corporal é entendida como um conjunto de fenômenos ou manifestações culturais, 
tais como as danças, jogos, esportes, lutas, ginásticas etc. O termo prática, conforme Silva e Damiani 
(2005), tem a acepção de “levar a efeito” ou “exprimir” uma intenção ou sentido e realizá-lo por meio do 
corpo, o que, por conseguinte, evidencia e deixa cristalina a ideia de construção cultural e linguagem que 
se fazem presentes nas diferentes formas de expressão corporal (SILVA; DAMIANI, 2005).  
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visão de totalidade, de interconexão e de interdependência que o trabalho educativo 

mediatizado pelas tecnologias digitais pode fazer despontar. 

 

Nesse contexto, elegi a temática Esportes2 da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

como objeto de conhecimento curricular, para incrementar as discussões sobre 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem da unidade curricular de Educação 

Física, uma vez que esse conjunto de práticas corporais se faz presente nas ações de 

caráter esportivo que assessorava enquanto técnico pedagógico. Nessa perspectiva, 

parto do pressuposto de que o trabalho pedagógico com o esporte na escola demanda 

tanto do aluno quanto do professor uma atuação em conjunto para que ambos assumam 

o processo de ensino e aprendizagem como um momento de trabalho colaborativo, em 

que seja favorecida a construção de conhecimentos significativos em torno dos esportes, 

por meio de um projeto educativo e inovador que fomente a problematização, a 

curiosidade, o trabalho coletivo e a autonomia para a construção de conhecimentos e o 

uso pedagógico das tecnologias. 

 

Behrens (2013b) destaca, contudo, que essa tarefa não é tão simples assim, haja vista 

que são exigidas mudanças recíprocas de atitude e postura entre os sujeitos do processo 

educativo. Ao professor de Educação Física torna-se necessária uma ruptura com o 

papel centralizador e diretivo que historicamente lhe foi conferido, o qual repercute ainda 

hoje em um tipo de ensino mecanicista que privilegia exclusivamente a dimensão técnica 

e procedimental dos saberes de que trata a Educação Física na escola, o que não 

favorece um ambiente voltado à reflexão sobre o esporte e nem possibilidades de 

construção de uma prática pedagógica em conformidade com os interesses educativos 

(DARIDO; BARROSO, 2009). Ao aluno, impõe-se a necessidade de ultrapassar o papel 

passivo, de apenas escutar, decorar e repetir fielmente conteúdos fragmentados, a fim 

 
2 A BNCC divide a unidade temática Esportes em sete categorias, de acordo com o critério da lógica interna 
do jogo e de exigências motoras semelhantes. As categorias dos esportes são: marca; precisão; técnico-
combinatório; rede/quadra dividida ou parede de rebote; campo e taco; invasão ou territorial; combate 
(BRASIL, 2017). 



 

 
 

19 

de que ele possa se tornar um indivíduo criativo, crítico, pesquisador e produtor de 

conhecimentos (BEHRENS, 2013b). 

 

Mais ainda, um projeto educativo e inovador, que se proponha como alternativa ao ensino 

tradicional, conforme defende Behrens (2013b), também requer a compreensão dos 

professores de que as tecnologias digitais estão a serviço da educação e podem ser 

utilizadas como mediadoras no processo de ensino aprendizagem, para estimular o 

acesso à informação e à pesquisa individual e coletiva, uma vez que a incorporação 

dessas ferramentas e recursos tecnológicos pode ser efetivada nos diferentes momentos 

do trabalho educativo, desde que sejam levados em consideração o projeto político 

pedagógico, as atividades de ensino e aprendizagem, a disposição em recriar e redefinir 

as normas de uso pedagógico das tecnologias e a finalidade pedagógica na qual esse 

uso se ancora (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2013). 

 

Além do mais, uma mudança qualitativa que favoreça o desenvolvimento de um trabalho 

inovador e mediado pelas tecnologias digitais também demanda que o professor seja 

potencializado a superar a cultura do isolamento e do individualismo que historicamente 

tem permeado a realidade das escolas, por meio de uma prática colaborativa entre seus 

pares, a fim de que lhe seja proporcionado um espaço de aprendizagem permanente que 

privilegie a reflexão e discussão sobre situações problemáticas do seu contexto de 

atuação, por meio do diálogo, da troca de ideias e experiências, e levando em 

consideração as singularidades e idiossincrasias de cada docente (IMBERNÓN, 2010). 

 

Nesse contexto, o entusiasmo que me levou a desenvolver o presente trabalho 

acadêmico assenta-se no objetivo de produzir e implementar um curso, para o uso das 

tecnologias digitais no ensino do esporte como objeto de conhecimento curricular, por 

meio de um ambiente virtual de aprendizagem que incentive o compartilhamento de 

ideias e experiências entre professores de Educação Física. 
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Assim, a presente investigação orienta-se pela seguinte questão: de que maneira um 

curso de formação continuada  pode contribuir para que professores de Educação Física 

construam uma comunidade virtual de aprendizagem para fomento de discussões, 

reflexões e compartilhamento de ideias que sirvam como subsídio para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico que aproxime as tecnologias digitais do 

processo de ensino e aprendizagem dos esportes? 

 

Na perspectiva de responder a esse problema, foram traçados os objetivos: 

 

• Promover discussões e reflexões entre os professores cursistas sobre a própria 

prática pedagógica e as possibilidades de atribuir valor educativo às diferentes 

tecnologias digitais; 

 
• Analisar a implementação realizada pelos professores cursistas do uso das 

tecnologias no ensino do esporte, considerando o contexto de atuação de cada 

um; 

 
• Avaliar o processo de formação continuada, pontuando as possíveis contribuições 

da experiência formativa desenvolvida no âmbito das aprendizagens docentes; 

 
• Reunir os materiais elaborados na formação continuada para elaboração de um e-

book que sirva de subsídio para o professor pensar e repensar as possibilidades 

de agregar as tecnologias no ensino dos esportes. 

 

Nesse contexto, a investigação assumiu uma perspectiva de pesquisa qualitativa com 

elementos da pesquisa colaborativa e buscou oferecer um curso para professores em 

serviço, com o fito de levantar discussões e reflexões sobre as possibilidades de 

articulação das tecnologias ao ensino do esporte. Assim, ao final da experiência 

formativa, foi possível reconfigurar os materiais utilizados e validados no curso, para a 

elaboração de um e-book direcionado a professores de Educação Física que servisse de 
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subsídio nas reflexões desses docentes quanto à tarefa de uso das tecnologias digitais 

na prática pedagógica de cada um.   

 

Nesse contexto, a pesquisa se dividiu em sete capítulos: o primeiro, a introdução, traz a 

trajetória acadêmica do pesquisador, a questão norteadora e os objetivos da pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta um estudo intitulado de “estado da arte”, sobre as 

pesquisas que abordam como tema as tecnologias na subárea pedagógica da Educação 

Física. O terceiro capítulo busca levantar algumas reflexões por meio da articulação de 

quatro conceitos basilares da pesquisa: a prática pedagógica, o esporte enquanto objeto 

de conhecimento, as tecnologias digitais e a formação continuada de professores em 

serviço.  

 

O quarto capítulo, por sua vez, deixa em relevo a metodologia adotada na pesquisa, a 

qual pode ser definida como uma pesquisa qualitativa com elementos da pesquisa 

colaborativa, bem como os instrumentos de coleta de dados (a estrutura do curso na 

Plataforma Moodle-Cefor e os questionários diagnóstico e avaliativo). O quinto capítulo 

contempla a análise de dados realizada por meio da análise temática de conteúdos. O 

sexto capítulo apresenta a estrutura do e-book desenvolvido por meio dos materiais 

apresentados no curso. Já o sétimo capítulo traz as reflexões finais e perspectivas 

futuras de investigação. 

 

A despeito da amplitude do tema investigado e dos vários espaços interrogativos ainda 

não respondidos, vale salientar que a pesquisa foi desenvolvida com a expectativa de 

contribuir tanto para o campo da Educação Física, por meio da discussão e apontamentos 

acerca do tema das tecnologias no ensino do esporte e na formação continuada dos 

professores, quanto para os docentes da área que buscam por subsídios teórico-práticos 

para refletir sobre possíveis reformulações da sua prática pedagógica.   
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2 DIÁLOGO COM OS PARES 
 

O objetivo dessa investigação decorreu da minha trajetória docente tanto na escola onde 

atuei por mais de três anos quanto no meu atual lócus de trabalho, a Secretaria de Estado 

da Educação (Sedu). Ao lecionar para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio e, posteriormente, ao atuar na função de técnico pedagógico na Sedu, 

notei a necessidade de realizar um estudo que enfocasse discussões e reflexões sobre 

as tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. 

 

A tarefa proposta, então, foi realizar uma investigação que servisse de subsídio para a 

elaboração de uma formação continuada que oportunizasse aos professores de 

Educação Física explorar as potencialidades educativas das tecnologias digitais no 

processo de ensino e aprendizagem do esporte. 

 

Para isso, parti de um movimento inicial que buscou realizar um diálogo com algumas 

produções acadêmicas de mestrado e doutorado, no sentido de compreender quais os 

aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados, além de deixar em 

evidência em que condições e de quais formas os programas de Pós-Graduação da área 

de Educação Física tratam da temática “tecnologias digitais e esporte”. 

 

Assim, para iniciarmos as discussões com os trabalhos acadêmicos correlatos à nossa 

pesquisa, definimos por empreender um estudo bibliográfico intitulado por André et al. 

(1999) e Ferreira (2002) de “estado da arte”, cujo propósito foi verificar as contribuições 

das teses e dissertações publicadas nos Programas de Pós-Graduação de Educação 

Física reconhecidos e disponíveis no catálogo de trabalhos acadêmicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), sobre a temática tecnologias 

digitais no contexto pedagógico desse campo do saber, a fim de mapearmos e fazermos 

uma análise comparativa do que se tem produzido sobre esse assunto. 
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Vale destacar que também buscamos com essa revisão bibliográfica, de um lado, 

evidenciar as lacunas que o nosso trabalho acadêmico pretende preencher no âmbito da 

comunidade científica, e, de outro, levantar elementos reflexivos que deem suporte para 

a elaboração do curso de formação continuada para professores de Educação Física. 

 

Nesse sentido, para realizar a referida revisão bibliográfica, buscamos na Plataforma 

Sucupira3 todos os 38 programas de Pós-Graduação em Educação Física em 

funcionamento em 2019, que disponibilizavam cursos de mestrado e doutorado 

acadêmico e profissional (APÊNDICE A). 

 

Além disso, também decidimos incluir na nossa busca o programa da área interdisciplinar 

da Capes: “Desenvolvimento Humano e Tecnologias”, da Universidade Estadual Paulista 

Júlio Mesquita Filho / Rio Claro, em razão de algumas linhas de pesquisa desse 

programa serem realizadas na área de Educação Física com a temática sobre as 

tecnologias digitais. 

 

Feito esse refinamento, realizamos a procura por trabalhos na ferramenta de busca e 

filtragem “Banco de Teses & Dissertações da Capes”, onde se pode acessar trabalhos 

acadêmicos defendidos nos supracitados programas de pós-graduação e disponíveis na 

Plataforma Sucupira. No campo de busca, apontamos o termo “tecnologias digitais”, 

além de termos correlatos como: “tecnologias da informação e comunicação” e 

“tecnologias digitais na informação e comunicação”. 

 

O recorte temporal para seleção dos trabalhos acadêmicos nos programas supracitados 

compreendeu o período de 2013 a 2018, uma vez que a Plataforma Sucupira só 

disponibiliza documentos relativos a teses e dissertações a partir de 2013. 

 

 
3 A Plataforma Sucupira é uma ferramenta de coleta de informações e realização de análises e avaliações 
de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). A ideia da plataforma é disponibilizar em 
tempo real e com transparência as informações, processos e procedimentos que a própria Capes realiza 
no SNPG para toda a comunidade acadêmica, conforme esclarecimentos do site da Capes, o qual está 
disponível em: <https://www.capes.gov.br/avaliacao/plataforma-sucupira>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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Ainda com vistas ao suporte no refinamento da busca pelos trabalhos que fazem parte 

do nosso “estado da arte”, utilizamos, como referência para auxílio na seleção dos 

trabalhos dispostos na plataforma da Capes, as categorias empregadas por Manoel e 

Carvalho (2011).  

 

De acordo com os referidos autores, as produções acadêmicas nos programas de pós-

graduação em Educação Física podem ser divididas em três subáreas: a biodinâmica, 

sociocultural e pedagógica. 

 
A biodinâmica compreende as atividades de pesquisa dentro das subdisciplinas 
como bioquímica do exercício, biomecânica, fisiologia do exercício, controle 
motor, aprendizagem e desenvolvimento motor, além de alguns campos 
aplicados, como nutrição esportiva e treinamento físico e desportivo [...]. A 
subárea sociocultural trata de temas como esporte, práticas corporais e 
atividades físicas nas perspectivas da sociologia, da antropologia, da história e 
da filosofia. A subárea pedagógica investiga questões relativas à formação de 
professores, ao desenvolvimento curricular, aos métodos de ensino e à 
pedagogia do esporte, além de tratar de aspectos metodológicos, sociais, 
políticos e filosóficos da educação (MANOEL; CARVALHO, 2011, p. 392).  

 

Assim, entre os trabalhos disponíveis, destacamos aqueles que evidenciavam no título 

e/ou no resumo o termo “tecnologias digitais” (ou termos análogos: “tecnologias da 

informação e comunicação” e “tecnologias digitais da informação e comunicação).  

 

Após essa triagem, utilizamos a referida classificação de Manoel e Carvalho (2011), para 

auxílio na seleção das teses e dissertações cuja temática de pesquisa estivesse 

concentrada na subárea pedagógica.  

 

Assim, chegamos ao número de 22 trabalhos acadêmicos, sendo 10 teses de doutorado 

e 12 dissertações de mestrado, apresentados em 6 programas de pós-graduação. 
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Quadro 1 – Trabalhos acadêmicos concentrados na subárea pedagógica 
 
Programa de pós-graduação Tese ou dissertação Pesquisas  
Instituto de Biociências da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” - Campus de Rio Claro - SP 

Tese Ginciene (2016), Martins (2017), 
Ferreira (2017), Mota e Silva 
(2016), Boscatto (2017), Tahara 
(2017), Diniz (2017), Correa 
(2018) 

Dissertação Nardon (2017), Vassoler (2016), 
Frahia (2016), Farias (2018), 
Sarruge (2018), Del Conte 
(2018), Passini (2017), Cagliari 
(2018) 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física da Universidade 
Federal de Santa Catarina - SC 

Tese 
Silveira (2018) 

Dissertação 
Bellinaso (2018) 

Pós-Graduação em Ciências do 
Exercício e do Esporte da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro - RJ 

Tese Constantino (2016) 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física da Universidade São 
Judas Tadeu - SP 

Dissertação Oliveira (2018) 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - RN 

Dissertação 

Lisboa (2018) 

Pós-Graduação em Educação Física da 
Universidade de Brasília - DF 

Dissertação 

Pasquali (2016) 
Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 
 

Para discussão sobre os trabalhos selecionados, conforme destaca Ferreira (2002), as 

pesquisas denominadas “estado da arte”: 

 
[...] também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter 
invariante e descritivo, tomando como referencial para análise algumas 
categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 
conjunto deles, sob os quais o fenômeno possa ser analisado (FERREIRA, 2002, 
p. 258).  
 

Pensando nessa perspectiva, organizamos os trabalhos com base em quatro categorias, 

para a realização das discussões e reflexões acerca das produções acadêmicas 

relacionadas à subárea pedagógica da Educação Física. 
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A primeira categoria, intitulada “Tecnologias digitais nas práticas de ensino da Educação 

Física”, reúne duas teses de doutorado (CONSTANTINO, 2016; GINCIENE, 2016) e oito 

dissertações de mestrado (SCAGLIARI, 2018; NARDON, 2017; OLIVEIRA, 2018; 

LISBOA, 2018; VASSOLER, 2016; FRAHIA, 2016; FARIAS, 2018; SARRUGE, 2018), as 

quais possuem em comum a preocupação em conhecer e desvelar as implicações das 

ferramentas tecnológicas e dos recursos digitais nos diversos momentos do processo de 

ensino e aprendizagem do componente curricular da Educação Física. 

 

A segunda categoria, “Tecnologias digitais e formação de professores”, é composta por 

seis trabalhos acadêmicos que concentravam discussões e reflexões sobre as 

tecnologias digitais diretamente na esfera da formação de professores, sendo cinco teses 

de doutorado (FERREIRA, 2017; MARTINS, 2017; SILVEIRA, 2018, MOTA E SILVA, 

2016) e uma dissertações de mestrado (DEL CONTE, 2018).   

 

A terceira categoria, nominada “Tecnologias digitais e materiais educativos para a 

educação física”, compreende três teses (BOSCATTO, 2017; DINIZ, 2017; TAHARA, 

2017) e uma dissertação (PASSINI, 2017), cujo aspecto em comum foi a elaboração de 

materiais didáticos para a Educação Física escolar, valendo-se do uso das tecnologias 

digitais. 

 

A quarta categoria, nominada “Aspectos metodológicos, políticos e sociais em torno da 

educação física escolar e tecnologias”, é composta por uma tese (CORRÊA, 2018) e 

duas dissertações (BELLINASO, 2017; PASQUALI, 2016), as quais buscam 

compreender o impacto e as implicações das tecnologias no campo educacional em que 

o componente curricular da Educação Física se encontra, nos aspectos metodológicos 

do trabalho do professor e das dimensões políticos e sociais do campo educacional. 

Assim, conheceremos a seguir cada um dos trabalhos analisados e verificaremos os 

principais pontos comparativos entre um e outro. 
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2.1 TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS PRÁTICAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Esta primeira categoria reúne as pesquisas que buscam articular as tecnologias digitais 

na prática de ensino da Educação Física, a fim de evidenciar as principais possibilidades 

e limitações, considerando os contextos de atuação do professor e as singularidades 

metodológicas exigidas pelos objetos de conhecimento que fazem parte desse 

componente curricular. 

 

Nesse sentido, em relação ao aspecto geral de cada um dos trabalhos reunidos nesse 

tópico, destaca-se a pesquisa de Constantino (2016), na medida em que busca analisar, 

em sua tese de doutorado, o uso de um software conhecido como FazGame, que é uma 

ferramenta de elaboração criativa e contextualizada de jogos digitais.  

 

A unidade didática desenvolvida para aplicação dessa ferramenta digital ocorreu junto 

aos alunos do segundo segmento de uma escola de ensino fundamental e teve como 

um dos objetivos contextualizar os conhecimentos no âmbito atitudinal e valorativo 

vivenciados em aulas de handebol.  

 

Entre as conclusões, Constantino (2016) destaca que o software, como ferramenta 

tecnológica e recurso didático, contribui para a promoção tanto dos conhecimentos 

específicos do handebol, como também dos conhecimentos valorativos e atitudinal, além 

de favorecer o desenvolvimento de raciocínio lógico.   

 

Já a tese de doutorado de Ginciene (2016) teve o objetivo de investigar as estratégias 

de ensino do atletismo, em especial, sua história e os valores em aulas de educação 

física escolar, por intermédio da utilização das tecnologias da informação e comunicação. 

Como estratégia metodológica, a autora implementou e aplicou uma unidade didática 
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para uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, por meio do modelo Sport Education4 

e com a utilização de vídeos. 

 

Os resultados alcançados pela experiência educacional proporcionada pela pesquisa 

demonstram que o modelo Sport Education se configurou como uma boa estratégia para 

o trabalho com valores e com as dimensões procedimentais, atitudinais e conceituais do 

atletismo, além de também proporcionar a dimensão da experimentação virtual desses 

conhecimentos aos alunos, por meio do uso da linguagem audiovisual. 

 

Scagliari (2018) desenvolveu uma pesquisa de dissertação de mestrado que deixou em 

enfoque o ensino do handebol e o uso de tecnologias digitais como vídeos, aplicativos 

de mensagens instantâneas e a plataforma Google Forms, com alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental. O proposto da pesquisa buscou desenvolver uma proposta de 

ensino que fizesse contraponto ao modelo tradicional de ensino desse objeto de 

conhecimento.  

 

Nardon (2017), por sua vez, propôs um trabalho de dissertação de mestrado em que o 

enfoque se concentrou em averiguar as possíveis mudanças e diferenças de 

aprendizagem dos conteúdos de jogos e brincadeiras no processo de ensino e 

aprendizagem, quando as tecnologias são incorporadas nas aulas. Para isso, o autor 

planejou e implementou uma unidade didática para duas turmas do 3º ano do Ensino 

Fundamental, em que para uma delas foram usadas tecnologias como as redes sociais, 

produção de vídeos, jogos eletrônicos entre outros, e para outra não.  

 

Como resultado, Nardon (2017) pôde constatar que o impacto do uso das tecnologias 

está relacionado ao planejamento, organização e carga horária de trabalho do professor, 

uma vez que a utilização desses recursos requer tempo, tanto para a aquisição de 

 
4 O Sport Educacion assenta-se na ideia de que os alunos devem possuir uma experiência educativa em 
torno do esporte de forma global, que vá das vivências de praticantes e se estende até as do espectador 
(SIEDENTOP; HASTIE; VAN DER MARS, 2011).   
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domínio técnico, como também para incluí-los de forma coerente com a proposta 

pedagógica.  

 

Para Nardon (2017), a principal desvantagem em agregar as ferramentas tecnológicas 

está relacionada ao considerado dispêndio de tempo para preparar as atividades e 

equipamentos. Já o ponto positivo constatado pelo autor tem a ver com a facilidade de 

comunicação e interação com as famílias dos alunos e a quebra de barreiras geográficas 

para a comunicação. 

 

Oliveira (2018), em sua dissertação de mestrado, concentrou-se na análise de uma 

intervenção pedagógica com embasamento nos pressupostos do ensino híbrido para o 

trato com os conhecimentos específicos da Educação Física, para o 9º ano do Ensino 

Fundamental. Entre as estratégias elencadas para o formato híbrido, o autor adotou o 

modelo chamado aula invertida (Flipped Classroom) e a utilização de recursos 

tecnológicos como vídeos, sala de aula virtual e jogos virtuais. 

 

Lisboa (2018), por sua vez, apresentou uma proposta, em sua dissertação de mestrado, 

que se caracterizou pela implementação de uma unidade didática em que os alunos do 

7º ano do Ensino Fundamental pudessem vivenciar tanto a prática convencional do 

futebol como também a experimentação de jogos virtuais, por meio de consoles como o 

X-box 360 com Kinect, conhecidos como exergames5. 

 

Um dos pontos positivos constatados pelo desenvolvimento da unidade didática foi a 

possibilidade de criação de situações de sucesso no ensino do futebol, haja vista que os 

alunos que não apresentam um alto desempenho da prática do futebol puderam pensar 

em novas possiblidades de uso e apropriação dos conhecimentos dessa prática corporal, 

além de desenvolver um novo código esportivo. 

 

 
5 Os exergames são jogos eletrônicos que captam e virtualizam os movimentos reais dos usuários 
(LISBOA, 2018). 
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Outra dissertação que buscou enfocar o futebol e as tecnologias digitais foi o trabalho de 

Vassoler (2016). Nessa pesquisa, a unidade didática elaborada e implementada com os 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental buscou o vídeo como recurso pedagógico para 

o ensino do futsal. Uma das constatações de Vassoler (2016) acerca da pesquisa foi a 

necessidade de conhecimento técnico sobre o domínio das ferramentas e o tempo que 

é dispendido no planejamento do professor para agregar a produção de vídeo à proposta 

pedagógica. Essa realidade, segundo o autor, revela uma ingente necessidade de as 

tecnologias serem discutidas na formação inicial e formação continuada. 

 

Já Frahia (2016) teve como objeto de preocupação a articulação com o esporte e as 

tecnologias nas aulas de Educação Física e em sua dissertação de mestrado enfocou 

recursos tecnológicos como redes sociais e plataformas digitais enquanto mecanismos 

para postagem e disponibilização de materiais didáticos complementares ao Currículo 

de São Paulo sobre o basquete para trabalho com duas turmas do 7º ano do Ensino 

Fundamental.  

 

Os resultados obtidos evidenciaram que, embora a utilização de grupos on-line do 

Facebook tenha se mostrado uma ferramenta viável para disponibilização de materiais 

didáticos e para incentivo à interação, a falta de estrutura tecnológica adequada da 

escola e a rasa formação inicial e continuada sobre as tecnologias no processo 

pedagógico, foram os maiores empecilhos encontrados para a incorporação das 

tecnologias no processo de ensino do basquetebol. 

 

Em uma perspectiva metodológica semelhante, o trabalho de dissertação de mestrado 

de Farias (2018) buscou elaborar, implementar e avaliar duas unidades didáticas para o 

6º ano do Ensino Fundamental, tomando como referência as propostas contidas no livro 

didático de Educação Física do município de Caucaia, no Ceará, por meio das 

tecnologias digitais.  
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Ao final do processo, Farias (2018) constatou que as tecnologias digitais contribuíram 

para que a experiência de aprendizado dos alunos ocorresse com maior incentivo à 

autonomia. Em específico, o referido autor deixa em destaque que o uso do celular 

auxiliou o desenvolvimento e execução das atividades pedagógicas e educativas durante 

a intervenção pedagógica. Contudo, o trabalho também deixou em relevo a precária 

formação, para o uso das tecnologias, e estrutura tecnológica insuficiente, para o 

desenvolvimento de atividades mediadas pelas tecnologias na escola que serviu de lócus 

para a pesquisa. 

 

Por fim, Sarruge (2018) privilegiou o voleibol enquanto objeto de conhecimento para a 

construção, implementação e avaliação de uma unidade didática de iniciação esportiva, 

com o uso e produção de vídeos entre alunos com faixa etária de 13 a 17 anos, 

participantes do Programa Esporte Jovem Vôlei, na unidade de Serviço Social do 

Comércio (Sesc) de Piracicaba.  

 

Os principais resultados da investigação de Sarruge (2018) revelam que o uso do vídeo 

pode contribuir para o aluno desenvolver habilidades essenciais para a fase de iniciação 

ao voleibol, como o aprimoramento da percepção espacial e autonomia para a tomada 

de decisão sobre o que fazer em cada momento do jogo. O autor destaca ainda, em suas 

conclusões finais, que o uso da filmagem contribuiu para a aquisição da capacidade de 

iniciantes no voleibol jogarem com intenções táticas. 

 

Assim, a apresentação dos dez trabalhos acadêmicos organizados nesta categoria 

permite constatar que as pesquisas de doutorado e mestrado envolvendo práticas 

educativas e tecnologias digitais estão concentradas mais especificamente nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental (SCAGLIARI, 2018; GINCIENE, 2018; OLIVEIRA, 2018; 

LISBOA, 2018; VASSOLER, 2016; FRAHIA, 2016; FARIAS, 2018), seguidas dos Anos 

Iniciais do Fundamental (CONSTANTINO, 2016; NARDON, 2017) e uma pesquisa com 

alunos de turmas mistas (SARRUGE, 2018). 
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Quadro 2 – Nível de ensino abordado pelas pesquisas 
 

Trabalho acadêmico Nível de ensino abordado pela pesquisa 
Scagliari (2018), Ginciene (2018), Oliveira (2018), 
Lisboa (2018), Vassoler (2016), Frahia (2016), 
Farias (2018) 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Constantino (2016), Nardon (2017) Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Sarruge (2018) Turma mista 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 

 

Em relação às ferramentas tecnológicas mais utilizadas, está o conjunto de recursos 

digitais como vídeo, jogos digitais, redes sociais reunidas nas pesquisas Scagliari (2018), 

Nardon (2017) e Oliveira (2018); o enfoque apenas nas possibilidades do vídeo e 

recursos audiovisuais, elencado por Genciane (2018), Vassoler (2016) e Farias (2018); 

o uso pedagógico de aplicativos de jogos virtuais, nos trabalhos Constantino (2016) e 

Lisboa (2018). Já nos trabalhos de Frahia (2016) e Farias (2018), os autores optaram 

por desenvolver suas pesquisas, por meio da utilização das redes sociais e do uso do 

celular na intervenção pedagógica, respectivamente. 

 
Quadro 3 – Recursos tecnológicos usados nas pesquisas 
 

Trabalho acadêmico Recurso tecnológico abordado 
 Scagliari (2019), Nardon (2017), Oliveira (2018) vídeo, jogos digitais, redes sociais 
Scagliari (20180, Ginciene (2018), Vassoler 
(2016), Farias (2018) 

vídeo e recursos audiovisuais 

Constantino (2016), Lisboa (2018) jogos virtuais 
Frahia (2016) redes sociais 
Farias (2018) celular 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 

 

No que tange às propostas metodológicas de ensino e aos objetos de conhecimento 

curriculares da Educação Física, de um lado, Constantino (2016) traz a abordagem dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), para o trato com o handebol, em específico 

a percepção pedagógica contida nos referidos documentos de que a intervenção com a 

aprendizagem motora pressupõe a aprendizagem cognitiva e a aprendizagem baseada 

em valores para a formação humana integral. De outro, Nardon (2017) referencia-se na 

perspectiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para o ensino dos jogos 

populares. 
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Já Ginciene (2018) enfatiza o método Sport Education (PEREIRA et al., 2015) para a 

construção da unidade didática sobre o atletismo, com base  na ideia de organização de 

pequena competição (intitulada de festival), para possibilitar aos alunos vivências, de 

forma autônoma, dos diferentes papéis que uma competição oferece: atletas, árbitros, 

comitê de Fair Play e imprensa. 

 

Scagliari (2018), por sua vez, também traz algumas abordagens do Esporte Educação 

para o desenvolvimento do handebol, como forma alternativa ao ensino focado somente 

no conhecimento dos movimento técnicos do esporte. Em um caminho diferente, Oliveira 

(2018) aborda o modelo do ensino híbrido chamado de sala de aula invertida (Flipped 

Classroom) para o ensino do basquete, por meio do enfoque na aprendizagem entre 

pares e no desenvolvimento prático e teórico das aulas. 

 

Para tratamento pedagógico com o futebol, Lisboa (2018) adota as concepções 

Freireanas de ensino aliadas à Pedagogia Crítico-emancipatória de ensino da Educação 

Física, utilizando como metodologia de intervenção a Pedagogia de Ação Didática 

Comunicativa. Vassoler (2016), em contrapartida, assume as orientações do Currículo 

do Estado de São Paulo, com enfoque no aspecto técnico e tático e em discussão no 

campo dos valores, para uma abordagem crítica do futebol.  

 

Também partindo do Currículo do Estado de São Paulo como referência metodológica 

para a implementação de uma unidade didática, Frahia (2016) aborda como objeto de 

conhecimento a prática esportiva de basquetebol. 

 

Quanto à pesquisa elaborada por Farias (2018), as orientações para a implementação 

da unidade didática foram buscadas no livro didático de Educação Física do município 

de Caucaia, Ceará, para abordar o conteúdo de atletismo e dança. Já Sarruge (2018) 

utiliza a Pedagogia do Esporte, em específico o modelo Teaching Game for Undertanding 

– TgfU (CLEMENTE, 2012), para trabalho com o voleibol. 
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Quadro 4 – Propostas metodológicas de ensino 
 

Trabalho acadêmico Propostas metodológicas de ensino 
Frahia (2016), Vassoler (2016) Currículo do Estado de São Paulo 
Ginciene (2018), Scagliari Sport Education / Esporte Educação 
Nardon (2017) Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
Oliveira (2018) Ensino híbrido 
Lisboa (2018 Pedagogia Crítico-emancipatória 
Sarruge (2018) Teaching Game for Undertanding – TgfU 
Farias (2018) Livro didático de Educação Física do município de 

Caucaia/CE 
Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 

 

Em relação aos objetos de conhecimento curriculares da Educação Física, identifica-se 

uma predominância da abordagem dos esportes coletivos como futebol, basquete, 

voleibol e handebol (CONSTANTINO, 2016; SCAGLIARI, 2018; OLIVEIRA, 2018; 

LISBOA, 2018; VASSOLER, 2016; FRAHIA, 2018; SARRUGE, 2018), seguidos do 

atletismo (GINCIENE, 2018), atletismo e dança (FARIAS, 2018) e jogos populares 

(NARDON, 2017). 

 

Quadro 5 – Objeto de conhecimento curricular abordado 
 

Trabalho acadêmico Objeto de conhecimento abordado 
Constantino (2016), Oliveira (2018), Lisboa (2018), 
Vassoler (2016), Frahia (2018), Sarruge (2018), 
Scagliari (2018) 

Esportes coletivos (futebol, basquete, voleibol e 
handebol) 

Ginciene (2018) Atletismo 
Farias (2018) Atletismo e dança 
Nardon (2017) Jogos populares 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 

 

Assim, embora a busca na Plataforma Sucupira tenha encontrado apenas dez trabalhos 

que apresentam a articulação das tecnologias digitais no processo de ensino, percebe-

se que as discussões e reflexões ali apresentadas oferecem importantes contribuições, 

para a temática das tecnologias e das práticas de ensino da Educação Física, uma vez 

que são evidenciadas diferentes abordagens pedagógicas para o ensino de distintos 

objetos de conhecimento da Educação Física, além de ser apresentadas diferentes 

possibilidades de incorporação de recursos e ferramentas digitais nesse processo. 
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Nota-se, contudo, que as pesquisas possuem uma significativa preocupação com os 

processos educacionais no Ensino Fundamental, em contraposição ao Ensino Médio e 

a Educação de Jovens de Adultos (EJA), o que deixa em destaque a necessidade de 

mais pesquisas acerca das implicações das tecnologias para o processo pedagógico 

nessas duas últimas modalidades de ensino, em razão das suas singularidades e 

peculiaridades. 

 

2.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

  

As pesquisas selecionadas de nível de pós-graduação que se comprometem a articular 

a formação de professores para apropriação das tecnologias digitais no contexto 

educacional são quatro teses de doutorado (FERREIRA, 2017; MARTINS, 2017; 

SILVEIRA, 2018; MOTA E SILVA, 2016) e uma dissertações de mestrado (DEL CONTE, 

2018). Todos os trabalhos também possuem em comum propostas de elaboração e 

implementação de cursos de formação para professores de Educação Física. 

 

No primeiro trabalho em destaque, Ferreira (2017) busca analisar a importância das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) como recurso didático, por 

meio de um processo formativo com 17 professores em serviço, em um curso 

semipresencial, com carga horária de 40 horas. Entre as conclusões do trabalho, a 

autora destaca que os professores cursistas foram capazes de transpor os limites e as 

dificuldades do cotidiano para a integração das tecnologias em sua prática pedagógica, 

além de aumentar o nível de domínio técnico das tecnologias e de repensar 

possibilidades mais ampliadas de utilização pedagógica das tecnologias. 

 

A tese de Martins (2017), por sua vez, possui o objetivo de analisar a influência de um 

trabalho colaborativo entre professores de Educação Física escolar, auxiliado pelo uso 

das tecnologias, com o intuito de elaborar situações de ensino e aprendizagem. 

Participaram da formação 33 professores de Educação Física da rede municipal de 

ensino de Maracatú e da rede municipal de ensino de Caucaia, cidades do Ceará.  
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Ao final do processo formativo, Martins (2017) destaca que a formação continuada e de 

caráter colaborativo implementada pela pesquisa conseguiu promover várias unidades 

didáticas por meio do uso das redes sociais, para articulação da teoria e da prática do 

ensino da Educação Física. 

 

Já Silveira (2018) evidencia em sua pesquisa a compreensão do desenvolvimento de um 

núcleo específico de Educação Física, no âmbito de um curso a distância sobre 

Educação na cultura digital com dez professores, em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). A temática do curso versou sobre a perspectiva da 

mídia-educação e se estruturou, valendo-se do cenário de lazer, jogos e brincadeiras, o 

esporte e suas vivências e corpo, saúde e estética. Os resultados da experiência 

formativa desenvolvida por Silveira (2018) apontam para a dificuldade de mobilizar os 

coletivos de professores nas escolas para a participação no curso. 

 

Mota e Silva (2016), por sua vez, apresenta uma tese de doutorado cujo propósito 

concentrou-se em produzir, implementar e avaliar as contribuições de um curso a 

distância para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira entrelaçado com o conteúdo 

de atletismo, para 18 professores de Educação Física, na plataforma Moodle. O autor 

destaca, ao analisar os resultados da experiência formativa, que, embora o curso tenha 

apresentado um número expressivo de evasão, a experiência formativa a distância pode 

incidir positivamente na formação continuada dos professores, desde que sejam 

garantidas a interatividade entre os cursistas e o constante acompanhamento e 

mediação pelo tutor.  

 

Em trabalho de dissertação, Del Conte (2018) analisa o processo de elaboração, 

implementação e avaliação da plataforma educacional on-line PEA (Plataforma 

Educacional do Atletismo), tendo em vista a difusão de conhecimentos relacionados ao 

ensino do atletismo. O sistema digital utilizado foi o Canvas, em razão de o autor julgar 

a sua interface fácil e intuitiva para manuseio.  
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Os resultados inferidos pela pesquisa permitiram a Del Conte (2018) afirmar que o 

Canvas foi fundamental para que o curso possibilitasse a interação, socialização e troca 

de saberes entre os professores e o pesquisador, de modo a viabilizar a partilha de 

conhecimento, métodos pedagógicos e informações sobre o ensino do atletismo escolar. 

 

Assim, tomando-se por base os trabalhos acadêmicos selecionados nesta categoria, 

pode-se inferir que duas são as formas de abordagem das tecnologias quando 

articuladas à formação de professores de Educação Física: a primeira apresenta cursos 

para professores cujo tema da proposta formativa é a apropriação pedagógica dos 

recursos e ferramentas digitais no processo de ensino e aprendizagem (FERREIRA, 

2017; SILVEIRA, 2018).  

 

Já a segunda abordagem concentra-se em perquirir sobre os recursos digitais, como 

redes sociais e plataformas de ambiente virtual de aprendizagem, como instrumento que 

possibilita interação entre professores, para a abordagem de temas relativos à Educação 

Física escolar (MARTINS, 2017; SILVA, 2016; DEL CONTE, 2018). 
 

Quadro 6 – Abordagem das tecnologias nos cursos de formação continuada 
 

Trabalho acadêmico Abordagens em enfoque sobre as tecnologias na 
formação de professores 

Ferreira (2017), Silveira (2018) Apropriação pedagógica dos recursos e ferramentas digitais 
no processo de ensino e aprendizagem. 

Martins (2017), Mota e Silva (2016), Del 
Conte (2018) 

Recursos digitais como redes sociais e plataformas de 
ambiente virtual de aprendizagem como instrumento que 
possibilita interação entre professores para abordagem de 
temas relativos à Educação Física escolar 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 
 

Com relação à modalidade dos cursos implementados, verificou-se a preferência pela 

opção pelo ensino a distância, nos trabalhos de Silveira (2018) e Mota e Silva (2016); 

pela modalidade semipresencial, nas pesquisas de Ferreira (2017) e Del Conte (2018) e 

pela modalidade presencial em Martins (2017). 
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Quadro 7 – Modalidades dos cursos 
 

Trabalho acadêmico Modalidades dos cursos 
Silveira (2018), Mota e Silva (2016) A distância 
Ferreira (2017), Del Conte (2018) Semipresencial 
Martins (2017) Presencial 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 
 

Vale destacar que, embora o curso de Martins (2017) tenha sido presencial, o referido 

autor faz uso da rede social (Facebook), tanto para servir de repositório de conteúdos, 

quanto para incentivar a interação dos cursistas. Em contrapartida, os demais trabalhos 

utilizam os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), sendo a Plataforma Moodle 

utilizada por Mota e Silva (2016) e Ferreira (2017), o Canvas por Del Conte (2018) e o e-

ProInfo por Silveira (2018). 

 

Quadro 8 – Plataformas digitais 
 

Trabalho acadêmico Modalidades dos cursos 
Mota e Silva (2016), Ferreira (2017) Plataforma Moodle 
Del Conte (2018) Canvas 
Silveira (2018) E-ProInfo 
Martins (2017) Facebook 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 

 

No que se refere aos índices de evasão6 nos cursos implementados pelas pesquisas, os 

quais foram considerados como critério para definir o percentual de desistência de cada 

trabalho, o número de inscritos e o número real de concluintes, pode-se perceber que 

Silveira (2018) e Del Conte (2018) apresentam uma taxa de 75% e 70% de concluintes, 

respectivamente. O curso de Mota e Silva (2016), contudo, aparece com um índice de 

concluintes de 40%, seguindo de Ferreira (2017) com 30%. Já o trabalho de Martins 

(2017) não faz referência ao índice de evadidos ou concluintes no curso implementado 

ao longo do trabalho.    

 

 
6 O índice de evasão foi calculado com base no número de participantes inscritos e no número de participantes 
concluintes dos cursos voltados para professores de Educação Física e que foram apresentados nos trabalhos 
acadêmicos selecionados. 
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Quadro 9 – Índice de conclusão dos cursos de formação continuada 
 

Trabalho acadêmico Índice de concluintes 
Silveira (2018) 75% 
Del Conte (2018) 70%  
Mota e Silva (2016) 40% 
Ferreira (2017) 30% 
Martins (2017) O trabalho não faz referência ao índice de 

evadidos ou concluintes. 
Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 
 

Ainda quanto ao índice de evasão, apenas o trabalho de Mota e Silva (2016), ao citar 

Bittencourt e Mercado (2014), faz uma sucinta referência às possíveis causas, 

evidenciando os motivos endógenos e os exógenos para o expressivo número de 

professores desistentes do curso, sendo o primeiro motivado pelo professor cursista em 

relação à própria formação, como, por exemplo, a exigência de participação efetiva e 

constante nas atividades propostas; e o segundo motivado pela impossibilidade 

momentânea dos professores em acompanhar o curso.  

 

Por fim, observa-se ainda que todos os cinco trabalhos em destaque estão relacionados 

à formação continuada de profissionais em serviço. Essa constatação revela que as 

pesquisas que objetivam relacionar as tecnologias digitais e a formação de professores 

ainda se encontram numa posição incipiente, haja vista o número reduzido de trabalhos 

encontrados nessa categoria e a ausência de pesquisas que objetivam abordar temáticas 

em torno das tecnologias na formação inicial do professor de Educação Física. 

 

2.3 TECNOLOGIAS DIGITAIS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

Os trabalhos acadêmicos compostos nessa categoria possuem como ponto fundamental 

e explícito em seus objetivos a elaboração de materiais didáticos para a Educação Física 

escolar.  
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Vale enfatizar que apenas quatro trabalhos foram encontrados (BOSCATTO, 2017; 

DINIZ, 2017; TAHARA, 2017; PASSINI, 2017). 

  

O primeiro é a tese de Boscatto (2017), cujo objetivo concentrou-se em “[...] analisar 

como a construção colaborativa virtual de uma proposta curricular pode contribuir para a 

Educação Física em um instituto federal localizado no estado de Santa Catarina” 

(BOSCATTO, 2017, p. 25). 

 

A pesquisa buscou diagnosticar como seis professores de Educação Física 

desenvolviam suas práticas de ensino para, posteriormente, construir coletivamente uma 

proposta curricular para o ensino médio integrado e avaliá-la junto aos participantes da 

investigação. 

 

Ao longo dessas etapas, Boscatto (2017) utilizou recursos digitais como e-mails, Skype 

e Google Docs, tanto para possibilitar a interação entre os participantes, como para 

permitir a realização da pesquisa. 

 

O material educativo produzido se constituiu em um documento que apresenta um 

conjunto de sistematização de saberes curriculares, com base nas práticas corporais de 

esporte, dança, ginástica, lutas, práticas de aventura e nos conhecimentos sobre o corpo. 

Essa sistematização curricular organizou-se nas dimensões conceitual, procedimental e 

atitudinal do conteúdo. 

 

O segundo trabalho é a tese de doutorado de Diniz (2017), que apresenta um material 

didático, voltado para o Ensino Médio, com enfoque na dança como objeto de 

conhecimento e no incentivo ao uso do celular e de recursos digitais como redes sociais, 

aplicativos de mensagens instantâneas, vídeos, jogos virtuais, entre outros. 

 

A autora deixou em relevo, ao longo da construção e implementação do material didático, 

o estímulo em usar as tecnologias como recursos para o ensino da dança a um grupo 
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focal composto por oito alunos do Ensino Médio, com base nas orientações da segunda 

versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual fora publicada durante o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Como resultado da pesquisa, Diniz (2017) destaca que, além de contribuir para 

fortalecimento da dança enquanto objeto de conhecimento da Educação Física no 

Ensino Médio, a pesquisa também pôde evidenciar o impacto das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem da dança, na medida em que o uso das tecnologias 

provocou uma aproximação com a realidade dos alunos, a qual está impregnada com a 

linguagem digital. 

 

O terceiro trabalho acadêmico constitui-se na tese de doutorado de Tahara (2017). O 

referido autor lança a proposta de elaborar, implementar e avaliar um material didático 

digital, de acordo com as habilidades elencadas na Base Nacional Comum Curricular, 

para auxílio no ensino das Práticas Corporais de Aventura (PCA) urbanas, nas aulas de 

Educação Física. Como resultado da pesquisa, Tahara (2017) enfatiza a viabilidade de 

aplicação do material produzido entre os professores participantes da pesquisa, 

principalmente quando a ênfase da aula se dava nos momentos teóricos e em sala de 

aula. 

 

Importa destacar que o autor disponibilizou, ao longo da pesquisa, o material didático 

digital no Facebook para acesso aos professores participantes da pesquisa, os quais 

foram aplicadas em turmas do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

O quarto trabalho acadêmico é dissertação de Passini (2017). A pesquisa da referida 

autora evidencia a produção, avaliação e divulgação de um material didático pautado no 

uso das tecnologias para auxílio a professores de Educação Física do Ensino 

Fundamental II no ensino da prova de atletismo do salto em altura, nas três dimensões 

do conteúdo: atitudinal, procedimental e conceitual. 
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O material educativo elaborado por Passini (2017) possui em sua estrutura informações 

escritas e vídeos sobre a origem da prova, regras, fatos históricos, técnicas do salto e 

sugestão de atividades e foi divulgado por meio de um site a um grupo focal de 

professores que avaliaram a sua possibilidade de aplicação pedagógica. 

 

Em síntese, importa destacar que a relação das tecnologias e dos materiais educativos 

ocorrem de forma diferenciada nos quatro trabalhos apresentados. 

 

Enquanto que o uso de recursos digitais serve apenas como ferramentas de auxílio para 

os procedimentos metodológicos de busca e produção de dados entre os participantes 

da pesquisa desenvolvida por Boscatto (2017), a tese de Tahara (2017) utiliza as 

tecnologias para desenvolver um material digital disponibilizado em um endereço 

eletrônico.  

 

Assim, os únicos trabalhos que produzem um material educativo cujo conteúdo visa 

auxiliar o professor a incorporar as tecnologias no processo de ensino é a tese de Diniz 

(2017) e a dissertação de Passini (2017), com a ressalva de que esta última pesquisa 

aborda somente o vídeo, enquanto a primeira busca uma articulação com um número 

mais amplo de recursos e ferramentas digitais.  

 

Quadro 10 – Material educativo gerado pela pesquisa                                     
 

Trabalho 
acadêmico 

Material educativo Público 
direcionado 

Boscatto (2017) Documento que apresenta um conjunto de sistematização de 
saberes curriculares, com base nas práticas corporais de 
esporte, dança, ginástica, lutas, práticas de aventura e nos 
conhecimentos sobre o corpo. 

Ensino Médio 
Integrado 

Diniz (2017) Material didático para o Ensino Médio com a temática em 
torno da dança enquanto objeto de conhecimento com 
incentivo e sugestões de uso das tecnologias digitais. 

Ensino Médio 

Tahara (2017) Material didático digital, de acordo com as habilidades 
elencadas na Base Nacional Comum Curricular para auxílio 
no ensino das Práticas Corporais de Aventura (PCA) urbanas. 

Anos Finais do 
Ensino 
Fundamental 

Passini (2017) Material educativo composto por informações escritas e 
vídeos sobre a origem da prova, regras, fatos históricos, 
técnicas do salto e sugestão de atividades. 

Anos Finais do 
Ensino 
Fundamental 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 
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Desse modo, percebe-se que há entre a comunidade científica um tímido interesse em 

realizar pesquisas que visem a produção de instrumentos e recursos didáticos cujo 

intento concentre-se em articular os usos didáticos das tecnologias digitais ao processo 

de ensino e aprendizagem de professores de Educação Física. 

 

2.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS EM TORNO DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E TECNOLOGIAS 

 

As pesquisas encontradas nesta categoria possuem em comum a busca por 

compreender o impacto e as implicações das tecnologias no campo educacional em que 

o componente curricular da Educação Física se encontra, em relação aos aspectos 

metodológicos, políticos, sociais e filosóficos.   

 

O primeiro dos trabalhos em destaque é a tese de Corrêa (2018), a qual possui o objetivo 

de compreender as figurações e o processo de tecnização7 (à luz da teoria de Norbert 

Elias sobre o processo civilizatório), quanto ao uso e apropriação da tecnologia no 

ambiente escolar, valendo-se do enfoque em conhecer e descrever os fatos e fenômenos 

de uma escola pública de Ensino Fundamental II e Médio, do interior do Estado de São 

Paulo. 

 

Por meio da análise do uso de recursos tecnológicos como internet, computador, celular, 

tablet, sala de multimídia, e-book, software livre para criação de atividades, entre outros, 

a investigação de Corrêa (2018) evidencia o uso desses recursos no processo de ensino 

e aprendizagem envolvendo 238 alunos do 6º ao 9º ano e 2 professores de Educação 

Física, 3 de Língua Portuguesa, 3 de História e 1 de Ciências, bem como reforça a 

necessidade de aprofundar o debate sobre o processo de “tecnização” educacional e 

 
7 A tecnização no trabalho de Corrêa (2018) é compreendida como um processo que, à medida que 
avança, permite a aprendizagem por meio da exploração de objetos inanimados. 
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compreender o entrelaçamento das exigências sociais atuais baseadas nas 

configurações que ocorrem no contexto da Educação com a inserção das tecnologias. 

 

Já o segundo trabalho, a dissertação de mestrado de Bellinaso (2017), busca ampliar os 

contornos da função social e pedagógica da Educação Física como disciplina escolar, 

por meio do detalhamento dos elementos curriculares presentes no âmbito das políticas 

públicas do Estado de Santa Catarina e do reconhecimento, junto à comunidade 

acadêmica da Educação Física, acerca das possibilidades e limites do emprego dos 

smarphones no desenvolvimento dos conteúdos do componente curricular da Educação 

Física, apresentados nos periódicos da área. 

 

Os resultados da pesquisa de Bellinaso (2017) apontam uma incipiente produção de 

artigos sobre tecnologias na educação, em periódicos ligados à divulgação de pesquisas, 

no campo da Educação Física, apontando que o referido tema aparece em 0,72% das 

publicações do período de 2007 a 2017.  

 

Além disso, a autora também aponta que os documentos e legislação educacional do 

Estado de Santa Catarina, embora incentivem a utilização das tecnologias na escola, 

possuem pontos de contradição, como o dispositivo legal que proíbe o uso dos 

smartphones em aula. Conforme a autora, a perspectiva assumida em legislação pelo 

estado catarinense torna confuso o processo de compreensão e estímulo do uso das 

tecnologias, uma vez que muitas pesquisas apontam os smartphones como principal 

meio de acesso à internet pelos jovens. 

 

A dissertação de Pasquali (2016), por sua vez, busca compreender como acontece o 

trabalho docente na Educação Física, em meio a um espaço não-físico e em um trabalho 

atemporal. A autora realiza observações a dez disciplinas identificadoras de conteúdos 

da área da Educação Física, do curso de nível de graduação de Educação Física, na 

modalidade a distância, da Universidade Federal de Goiás, além de aplicar entrevistas 

estruturadas com oito professores dessa instituição. 
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Como resultado, Pasquali (2016) destaca que as práticas pedagógicas assumidas pelos 

docentes são dotadas de característica presencial de educação; contudo, avançam em 

face do saber-fazer quando busca, de um lado, articular os conhecimentos técnico-

científicos com os teóricos-científicos, e, de outro, quando busca incorporar ao próprio 

trabalho docente as mídias e as tecnologias. 

 

Assim, uma síntese reflexiva dos três trabalhos nos revela propostas investigativas 

distintas para a pesquisa em torno das tecnologias na Educação Física.  

 

De um lado, a tese de Corrêa (2018) aponta como uma perspectiva sociológica por meio 

da proposta teórica de Norbert Elias; de outro, a pesquisa de Bellinaso (2017) aborda os 

aspectos políticos da educação, tomando-se por base as análises aprofundadas na 

legislação e em documentos oficiais, no âmbito educacional. Já a investigação de 

Pasquali (2016) orienta-se mais para uma análise e compreensão dos aspectos 

metodológicos do trabalho do professor em ambiente virtual. 

 

Quadro 11– Enfoque das pesquisas 
 

Trabalho acadêmico Enfoque da pesquisa 
Corrêa (2018) Articulação entre os pressupostos do processo civilizatório de Norbert 

Elias para compreensão do processo de tecnização em uma escola. 
Bellinaso (2017) Aspectos políticos da educação, com base nas análises aprofundadas 

na legislação educacional. 
Pasquali (2016) Aspectos metodológicos do trabalho do professor em ambiente virtual. 

Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 
 

Vale pontuar que os trabalhos também engendram um processo de compreensão sobre 

os desdobramentos do avanço tecnológico em cenários distintos. Corrêa (2018) promove 

o processo de observação de professores e alunos em uma escola de Ensino 

Fundamental e Médio. Já Pasquali (2016) realiza a sua pesquisa junto a professores do 

Ensino Superior que lecionam em disciplinas de graduação em Educação Física e que 

atuam na educação a distância, por meio da Plataforma de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). O trabalho de Bellinaso (2017), por sua vez, possui um caráter 



 

 
 

46 

bibliográfico, de modo a concentrar-se principalmente nos documentos legais, no campo 

Educacional circunscritos no Estado de Santa Catarina. 

 

Quadro 12 – Cenário das pesquisas                                                                 
 

Trabalho acadêmico Cenário da pesquisa 
Corrêa (2018) Escola de Ensino Fundamental e Médio 
Bellinaso (2017) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de um curso de 

professores no Ensino Superior. 
Pasquali (2016) Documentos legais no campo educacional circunscritos 

no Estado de Santa Catarina. 
Fonte: Plataforma Sucupira. Elaborado pelo autor (2020) 
 

Vê-se, assim, que, embora em reduzido número, as pesquisas encontradas que 

compõem esta categoria trazem importantes análises acerca das implicações do avanço 

de ferramentas e recursos tecnológicos em cenários e públicos distintos do interior do 

campo educacional, desvelando as repercussões desse fenômeno na esfera do trabalho 

do professor docente e das contradições das legislações educacionais que versam sobre 

o tema e no cotidiano da escola. 

 

2.5 POSSÍVEIS APONTAMENTOS 

 

Vale ressaltar que este estudo bibliográfico intitulado “estado da arte”, de acordo com os 

objetivos traçados, buscou verificar as contribuições das teses e dissertações acerca das 

tecnologias digitais, no contexto do campo de investigação pedagógico da Educação 

Física, partindo de um recorte temporal compreendido de 2013 a 2018. 

 

Por meio de um levantamento da Plataforma Sucupira, foram encontradas 23 pesquisas 

de pós-graduação de Educação Física, em nível de mestrado e doutorado.  

 

Para a compreensão e análise comparativa desses trabalhos, as pesquisas foram 

organizadas em quatro categorias que abordaram as tecnologias digitais articuladas a 

temas do campo pedagógico da Educação Física, como: práticas educativas (primeira 

categoria); formação de professores (segunda categoria), materiais educativos (terceira 
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categoria) e aspectos metodológicos, políticos e sociais em torno da Educação Física 

escolar e tecnologias (quarta categoria). 

 

Cumpre ainda ressaltar que este estudo também foi realizado com o propósito de 

evidenciar o ponto de partida desta pesquisa de mestrado, de modo a deixar em ênfase 

as lacunas encontradas no conjunto dos trabalhos discutidos e levantar alguns pontos 

de reflexão que deem suporte para a elaboração do curso de formação continuada 

voltados para professores de Educação Física. 

 

Nesse sentido, pôde-se constatar que a maioria dos trabalhos cujo propósito assenta-se 

em articular as tecnologia no processo de ensino da Educação Física, fá-lo direcionado 

ao Ensino Fundamental e partindo das propostas de investigações sobre o uso de 

recursos e ferramentas digitais nas práticas de ensino, por meio de distintas perspectivas 

pedagógicas, sendo as principais delas a Pedagogia do Esporte  e  as orientações do 

Currículo Estadual de São Paulo. 

 

Em relação às pesquisas implementadas para investigar os desdobramentos entre 

tecnologia e formação de professores, este estudo também constatou que em todos os 

trabalhos encontrados a delimitação investigativa direcionou-se para os professores em 

formação continuada, por meio da implementação de curso de formação para docentes 

atuantes na educação básica, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. 

 

Um dos pontos de destaque acerca dos trabalhos que empregaram estas duas últimas 

modalidades deve-se ao expressivo número de evasão apresentado, o que corrobora 

com Bittencourt e Mercado (2014), quando apontam para o alto índice de desistências 

entre cursistas como um dos grandes entraves ao ensino a distância. 

 

Quanto às pesquisas que buscaram articular a implementação de materiais educativos 

com as tecnologias, percebeu-se uma fase incipiente dessa temática entre os trabalhos 

encontrados, haja vista que em apenas duas dissertações o material didático elaborado 
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busca auxiliar o professor na incorporação das ferramentas tecnológicas com o processo 

de ensino do componente curricular da Educação Física.  

 

Na mesma perspectiva, notou-se um reduzido número de trabalhos que discute as 

tecnologias nos aspectos metodológicos, políticos e sociais em torno da educação física 

escolar, o que enfatiza a necessidade de desenvolvimento de mais pesquisas nessa 

seara para maior aprofundamento das implicações das tecnologias nos diferentes 

cenários que perpassa o fazer pedagógico no campo da Educação Física.  

 

Assim, pôde-se afirmar que a análise dos trabalhos encontrados na Plataforma Sucupira, 

além de contribuir para localizar esta pesquisa no rol das discussões em 

desenvolvimento acerca das tecnologias na área pedagógica da Educação Física, 

também permitiu que importantes reflexões emergissem, a fim de serem levadas em 

consideração para o desenvolvimento do curso de formação de professores (o qual se 

constitui na proposta central deste trabalho). 

 

Entre elas, destaca-se a oportunidade desta pesquisa em somar estudos sobre a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC).  

 

Em razão de o curso concentrar-se em incentivar e estimular os professores participantes 

a compartilhar suas experiências acerca da implementação dos recursos e ferramentas 

digitais no processo pedagógico desenvolvido, o trabalho em tela pode oferecer 

importantes contribuições acerca das possibilidades de usos das tecnologias digitais no 

processo de ensino e aprendizagem dos diferentes objetos do conhecimento que reúnem 

o eixo temático Esportes da BNCC. 

 

Outro ponto em destaque está relacionado ao próprio curso a ser desenvolvido. Isto 

porque o reduzido número de trabalhos encontrados que buscam implementar cursos a 

distância, para professores de Educação Física, já evidenciam como pontos de reflexão: 

a necessidade de mais estudos sobre as possibilidades e limitações da formação 
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continuada em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA); da atuação de tutores na 

formação continuada de professores de Educação Física; dos mecanismos de interação 

entre os cursistas; da elaboração de materiais educativos e da atenção aos possíveis 

fatores geradores de evasão. 

 

Assim, espera-se que a pesquisa desenvolvida possa contribuir para incrementar as 

análises e provocar reflexões sobre a incidência de cursos de formação continuada a 

distância, na prática de ensino de professores de Educação Física, além de apontar para 

possibilidades e limitações do uso de recursos e ferramentas digitais no ensino dos 

esportes, por meio de uma perspectiva colaborativa e com enfoque nas estratégias de 

compartilhamento de ideias e experiências. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Uma vez que o intuito da pesquisa em tela é produzir e implementar um curso para o uso 

das tecnologias digitais no ensino do esporte, por meio de um ambiente virtual de 

aprendizagem que incentive o compartilhamento de ideias e experiências entre 

professores de Educação Física, fez-se necessário um aprofundamento teórico sobre o 

cenário desenhado pelas novas configurações sociais, a fim de buscarmos uma 

compreensão sobre os fatores que têm provocado necessidade de mudanças no trabalho 

educativo.  

 

Julgamos que esse esforço teórico pode proporcionar pontos de reflexão sobre as 

possibilidades de apropriação das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem 

das práticas esportivas que englobam os Esportes como objeto de conhecimento 

disposto na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), além de apontar 

caminhos para a proposta principal desse trabalho, a qual se assenta no oferecimento de 

uma formação continuada para professores de Educação Física. 

 

Nesse sentido, dividimos esta sessão em sete subcapítulos. O primeiro traz uma 

contextualização sobre a sociedade atual e as mudanças paradigmáticas que ela tem 

infligido na escola. Já a segunda busca apontar as possibilidades de desenvolvimento do 

trabalho pedagógico com o esporte, com base na proposta de aprendizagem 

colaborativa. O terceiro subcapítulo apresenta o esporte como objeto de conhecimento 

curricular, valendo-se da BNCC. O quarto subcapítulo trata das tecnologias digitais e suas 

possibilidades no processo de ensino e aprendizagem. Já o quinto subcapítulo busca 

trazer discussões e reflexões sobre a importância da formação continuada de 

professores, tomando-se por referência uma perspectiva colaborativa, com enfoque em 

situações problemáticas. O sexto subcapítulo deixa em evidência a importância de o 

professor se colocar em uma disposição de permanece aprendiz, ao imergir em sua 

própria prática pedagógica. O sétimo subcapítulo, por sua vez, objetiva demonstrar a 
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importância do Moodle como um possível lócus de encontro entre um coletivo de 

professor, para o estabelecimento de uma comunidade virtual de aprendizagem 

 

3.1 AS NOVAS CONFIGURAÇÕES PARA O TRABALHO DOCENTE 

 

A escola atual integra e faz parte de uma sociedade em vias de profundas mudanças cuja 

amplitude é global. Behrens (2013b) aponta que essa nova configuração é impulsionada 

por duas transições que todos nós presenciamos atualmente. São elas o advento da 

sociedade do conhecimento e a globalização, cujas características no cenário global é a 

constante integração e desintegração dos mercados, ameaça global ao meio ambiente, 

instabilidade dos estados, migração em massa das populações, aparecimento de 

entidades políticas supranacionais e onipresença das tecnologias. Esse panorama social 

tem sido impulsionado, de forma significativa, pela emergência de um novo paradigma, 

que tem deixando para trás um modelo de sociedade industrial, voltada para a produção 

de bens materiais, para configurar-se em uma sociedade do conhecimento, voltada para 

a produção intelectual com uso intenso das tecnologias (BEHRENS, 2013b). 

 

Paralelamente, também se testemunha uma nova maneira de pensar a ciência, em razão 

do desmoronamento da proposição newtoniana-cartesiana. Isto porque o esgotamento 

das referências mecanicistas e reducionistas que culminaram com a fragmentação e 

divisão do conhecimento não dá mais conta da complexidade da sociedade atual. A visão 

de matriz epistemológica cartesiana que outrora guiou a comunidade científica e a 

formação acadêmica, ao longo da modernidade, com o enfoque na racionalidade, 

objetividade, separabilidade e decomposição do todo em partes fragmentadas, aliada ao 

agravante do pensamento neoliberal, redundou em um tipo de formação sectária, 

competitiva e individualista que não tem contribuído com a função formativa que 

esperamos da escola (BEHRENS, 2013b). 

 

Nesse sentido, o advento da economia globalizada e a forte influência dos meios de 

comunicação e dos recursos de informática, aliado à mudança de paradigma da ciência, 
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delineiam um novo cenário social, local e global cujo clima caracteriza-se tanto pela 

insegurança, incerteza e medo, como também por possibilidades, aspirações e 

oportunidades imprevistas. Behrens (2013b) destaca que esse contexto já não comporta 

uma escola tradicional e nem práticas pedagógicas conservadoras, repetitivas e acríticas.  

 

De acordo com Pérez Gómez (2015), a escola tradicional, surgida no final do século XVIII 

e início do século XIX, instituiu-se em torno da ideia do pensamento racional, reflexivo e 

argumentativo e dava respostas às exigências de um contexto laboral organizado sob 

medida em torno de uma fábrica e de uma linha de montagem. Entretanto, na atualidade, 

a formação do cidadão demanda das instituições escolares o estímulo ao 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções 

necessários para que se lhes permita aos indivíduos a convivência em contextos sociais 

heterogêneos, variáveis, incertos, saturados de informação e em ambientes marcados 

pelas supercomplexidade (PÉREZ GÓMEZ, 2015). Nessa perspectiva, o referido autor 

acentua que 

 
A educação não pode continuar se orientando por mais tempo para a transmissão 
e o aprendizado de peças e fragmentos discretos e isolados de informação, 
memorizada e acumulada em armazéns estáveis de informação para serem 
utilizados quando for necessário  (esse é o modelo de educação bancária 
criticada por Paulo Freire, ou pedagogia do camelo, como Ironiza Meirieu), mas, 
sim, para o desenvolvimento de cada indivíduo de conceitos básicos e 
fundamentais para aprender a aprender de maneira disciplinada, prática, crítica 
e criativa, de modo que ele possa utilizar o conhecimento e o método de 
compreensão em novas situações no mundo da informação inconstante (PÉREZ 
GÓMEZ, 2015, p. 15).   

 

Como resultado dessas novas demandas, percebe-se que o eixo educacional passa da 

ênfase no ensinar para a ênfase no aprender. Isto porque, o professor, agora, deve 

conscientiza-se de que ele não pode absorver todo o universo de informações para 

transferi-lo para os seus alunos, haja vista a amplificação planetária da informação nos 

dias atuais, fomentada pelos avanços tecnológicos e pela globalização (BEHRENS, 

2013b). Conforme afirma Abadia e Monereo (2010), numa sociedade em que o principal 

bem de consumo é a informação, o desenvolvimento das competências para gerenciá-la 
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e transformá-la em conhecimento “[…] constitui-se em uma habilidade crucial para 

qualquer cidadão [...]” (ABADIA; MONEREO, 2010, p. 311).  

 

Em face dessa realidade, os papéis tanto do professor quando do aluno devem ser 

repensados. Ao docente cabe à tarefa de se tornar um investigador, um pesquisador do 

conhecimento crítico e reflexivo, em contraponto à roupagem que lhe era conferida no 

paradigma antigo, o qual tinha como premissa as ideias de que este era o único detentor 

da verdade e do saber. Ao aluno, por sua vez, impõe-se a necessidade de ultrapassar o 

papel passivo, de apenas escutar, decorar e repetir fielmente conteúdos fragmentados, 

a fim de que ele possa se tornar um indivíduo criativo, crítico, pesquisador e produtor de 

conhecimentos (BEHRENS, 2013b). Nessa mesma perspectiva, Pérez Gómez (2015) 

complementa que os professores devem tomar ciência de que não é aconselhável 

apenas fornecer informações aos alunos, mas também a “[…] ensiná-los a como utilizar 

de forma eficaz essa informação que rodeia e enche as suas vidas, como acessá-las e 

avaliá-las criticamente, analisá-las, organizadas, recriá-las e compartilhá-la [...]” (PÉREZ 

GOMEZ, 2015, p. 29). Isso significa que alunos e professores devem empreender 

esforços para transformar as escolas em poderosos cenários de aprendizagem, dotadas 

de amplo espaço para a investigação, compartilhamento, aplicação e reflexão.  

 

Nesse sentido, a prática educativa deve ser orientada a que os indivíduos desenvolvam 

uma disposição em colocar-se em um clima de constante aprendizagem e protagonismo, 

uma vez que tal atitude, conforme relata Claxton (2005), configura-se como um motor 

propulsor que potencializa a capacidade de lidar de modo inteligente com a incerteza e 

agir com empenho e insistência diante das dificuldades e desafios de uma sociedade em 

constante mudança, tomando-se por referência o desenvolvimento de competências, 

valores e atitudes que permitem aos sujeitos perceber os recursos e as possibilidades 

que cada situação oferece, para que se possa fazer uso deles em diferentes cenários e 

situações  (CLAXTON, 2005). 
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Partindo desse contexto, a parceria entre professor e alunos agora deve ser engendrada 

por um processo de auto-organização “[...] para processar a informação, analisar, refletir 

e elaborar com autonomia o conhecimento [...]” (BEHRENS, 2013b, p. 77), uma vez que 

o volume incomensurável das informações que circulam por diversos veículos digitais 

não permite abranger todo os conteúdos que definem um campo do saber. Nesse sentido, 

Behrens (2013b) destaca que “[...] professores e alunos precisam aprender a aprender 

como acessar a informação, onde buscá-la e o que fazer com ela [...]” (BEHRENS, 2013b, 

p. 77), de modo que o aluno possa tornar-se um indivíduo crítico, competente, autônomo 

e criativo, que saiba solucionar problemas, questionar e transformar a sociedade. 

 

Espera-se do professor, portanto, que sua prática pedagógica possa contemplar dois 

polos: uma formação para a cidadania, numa perspectiva de construção de um sujeito 

histórico e transformador, e uma visão orientada para os indivíduos como produtores de 

conhecimento compatível com o desenvolvimento tecnológico atual (BEHRENS, 2013b). 

Essa expectativa de mudança, contudo, acentua-se ainda mais quando o docente se 

depara com nova categoria do conhecimento chamada de linguagem digital. Behrens 

(2013b) ao citar Levy (1993) destaca que o conhecimento pode ser apresentado em três 

formas distintas: a oral, a escrita e a digital. Entretanto, se, no modelo do paradigma 

tradicional, a forma oral e escrita da linguagem era predominante e contemplada num 

processo que levava o aluno a decorar datas, fórmulas, números, reproduzir técnicas; as 

novas configurações que se impõem à escola nos leva a enfrentar com critérios definidos 

os recursos eletrônicos como ferramentas que auxiliam a construir processos 

metodológicos mais significativos para aprender, no sentido de romper com o modelo 

tradicional e conservador (BEHRENS, 2013b). 

 

A nova linguagem digital apresenta-se nas novas tecnologias eletrônicas de comunicação 

e na rede de informação. De acordo com Kenski (2012), a linhagem digital é baseada em 

códigos binários, por meio da qual é possível informar, comunicar, interagir e aprender. 

Ela é um tipo de linguagem de síntese que incorpora aspectos tanto da oralidade quanto 

da escrita em novos contextos. 
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A tecnologia digital rompe com as formas narrativas circulares e repetidas da 
oralidade e com o encaminhamento contínuo e sequencial da escrita e se 
apresenta como um fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, 
dinâmico, aberto e veloz. Deixa de lado a estrutura serial e hierárquica na 
articulação dos conhecimentos e se abre para o estabelecimento de novas 
relações entre conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes (KENSKI, 2012, 
p. 32). 

 

Dessa maneira, a linguagem digital e os veículos em que circulam essa nova forma de 

informação resultam num hibridismo tecnológico chamado tecnologias digitais. Por meio 

das tecnologias digitais, é possível representar e processar qualquer tipo de informação, 

pois elas reúnem “[...] a computação (a informática e suas aplicações), as comunicações  

(transmissão e recepção de dados, imagens, sons etc.) e os mais diversos tipos de 

suportes em que estão disponíveis os conteúdos (livros, fotos, músicas e textos)” 

(KENSKI, 2012, p. 33). De forma complementar a essa perspectiva, Behrens (2013b) 

enfatiza que o professor, ao propor uma metodologia inovadora, precisa levar em 

consideração que a tecnologia digital possibilita o acesso ao mundo globalizado e à rede 

de informações disposta em meio a todo esse universo, haja vista que a capacidade de 

utilizar eficientemente tais tecnologias tem sido um fator decisivo pelo motivo principal de 

os serviços, o trabalho e os intercâmbios estarem cada vez mais acessíveis apenas por 

meio da rede digital (PÉREZ GÓMEZ, 2015).  

 

Nesse âmbito, Behrens (2013b) destaca que uma formação inovadora e mediada pelo 

uso das tecnologias digitais exige um trabalho coletivo, em que se possa ser oportunizado 

discussão em grupo, espírito de entreajuda, cooperação, contribuição e parcerias como 

forma de possibilitar a emergência de um paradigma inovador na educação, que venha 

a fazer frente aos desafios e exigências da sociedade do conhecimento. Como 

consequência, a necessidade de os indivíduos desenvolverem uma formação que 

oportunize uma visão de totalidade sobre o mundo, com enfoque na aprendizagem e no 

desafio de superação da reprodução para a produção de conhecimento, são pontos 

elencados como pilares balizadores desse novo modo de conceber o trabalho educativo.  
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Para Behrens (2013b), uma prática educativa que subsidie alunos e professores a agir 

de forma autônoma, emancipada e crítica diante das mudanças paradigmáticas da 

ciência e dos desafios impostos pela sociedade globalizada e tecnológica, requer o apoio 

de uma aliança que envolva as abordagens pedagógicas progressistas, o ensino com 

pesquisa e uma visão holística ou sistêmica, umas vez que as contribuições dessa 

confluência de abordagens podem potencializar o processo de ensino e aprendizagem, 

na escola (BEHRENS, 2013a; 2013b). Com base no ensino com pesquisa, pode haver 

uma superação da reprodução do conhecimento, por meio do favorecimento de 

autonomia, espírito crítico e investigativo do sujeito. Ao assumir uma abordagem 

progressista, há um grande potencial de incrementar e instigar o diálogo, a discussão 

coletiva, as parcerias e a participação crítica e reflexiva de alunos e professores. Já por 

meio de visão holística ou sistêmica, há maior oportunidade em superar a fragmentação 

do conhecimento e promover o resgate do ser humano em sua totalidade, de modo a 

levar em conta as inteligências múltiplas dos alunos e a formação de um ser ético e 

sensível (BEHRENS, 2013b). 

 

Nesse contexto, as reflexões sobre os desafios postos na contemporaneidade para o 

campo da educação, bem como as proposições elencadas por Behrens (2013a; 2013b) 

sobre o trabalho pedagógico com as tecnologias digitais na sociedade do conhecimento, 

podem constituir importante ponto de reflexão para fundamentar o processo pedagógico 

de ensinar e aprender de professores e alunos nas aulas de Educação Física. A 

necessidade de o professor romper com o conservadorismo no trabalho pedagógico, que 

no campo da Educação Física escolar possui uma de suas maiores expressões a 

primazia do ensino de movimentos e gestos específicos dos diferentes esportes, sem a 

garantia de um espaço para reflexão e discussão sobre o porquê e para que aprender 

tais conhecimentos (BARROSO; DARIDO, 2009), pode ser subsidiada pela nova forma 

de pensar a prática de ensino e aprendizagem, num panorama que leve em consideração 

os desafios postos pela configuração social contemporânea, a qual tem como uma de 

suas características o uso intensivo das tecnologias.  
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3.2 O TRABALHO PEDAGÓGICO COM O ESPORTE 

 

Atualmente o esporte se apresenta como um fenômeno social contemporâneo, dado a 

importância que é conferida a essa prática corporal pela mídia televisiva, jornais 

impressos e programas e ações governamentais. Além disso, o esporte também se 

configura como uma atividade que movimenta a indústria do lazer, turismo, roupas, 

equipamentos esportivos, alta tecnologia e pesquisas científicas (GALVÃO; 

RODRIGUES; SILVA, 2014). Dessa maneira, a grande influência e importância que a 

prática esportiva adquiriu na contemporaneidade e o intenso apelo fomentado pela 

sociedade, governos e veículos de comunicação vem suscitando reflexões e também a 

necessidade de um novo modo de conceber essa prática corporal no âmbito da educação 

escolar. 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que assumir o esporte como um saber a ser 

contemplado no processo de ensino e aprendizagem, nos dias hodiernos, requer tanto 

do professor quanto do aluno mudanças de atitude e postura em face dos novo contexto 

educativo que emerge da sociedade do conhecimento, uma vez que ao docente tem sido 

cada vez mais necessário uma ruptura com o papel centralizador e diretivo que 

historicamente lhe foi conferido, o qual  repercute ainda hoje em um tipo de ensino 

mecanicista que privilegia exclusivamente a dimensão técnica e procedimental de 

movimentos esportivos e que não favorece um ambiente voltado à reflexão sobre o 

esporte e à construção de uma prática esportiva em conformidade com os interesses 

educativos (BARROSO; DARIDO, 2009).   

 

Quanto ao aluno, a preocupação educativa demanda por uma sociedade em constante 

transformação, tem sido orientada a que lhe sejam proporcionados os caminhos que o 

leve a adquirir uma atitude consciente diante do fenômeno esportivo, por meio de uma 

processo de aprendizagem que lhe possibilite a vivência de diferentes modalidades, bem 

como a reflexão sobre os problemas que envolve o esporte na sociedade, tais como a 

utilização de drogas ilícitas para a melhoria da performance, a corrupção e a violência, a 
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geração de empregos que envolve o fenômeno esportivo, o desenvolvimento tecnológico 

e médico em torno dessa prática corporal, entre outras inúmeras temáticas possíveis 

(GALVÃO; RODRIGUES; SILVA, 2014), a fim de favorecer uma visão de totalidade e 

complexidade ao discente. 

 

Tendo em vista esses pressupostos, acredita-se que uma das possibilidades de 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem da unidade temática Esportes do 

componente curricular de Educação Física pode dar-se através do prisma do paradigma 

da complexidade e baseado na aprendizagem colaborativa (BEHRENS, 2013a, 2013b). 

Como destacado no tópico anterior, o paradigma da complexidade é uma resposta 

educacional aos desafios impostos pela sociedade do conhecimento, o qual configura-se 

como uma aliança dos pressupostos da visão holística, da abordagem progressista e do 

ensino com pesquisa. O resultado da conjunção formada por essas abordagens “[...] 

possibilitam a aproximação de referenciais significativos para a prática pedagógica [...]” 

(BEHRENS, 2013b, p. 95).   

 

Nesse contexto, a contribuição da abordagem holística tem como referência a superação 

da fragmentação, da divisão e da compartimentalização do conhecimento. Behrens 

(2013b) destaca que o processo educativo, numa perspectiva holística, deve levar em 

consideração as inteligências múltiplas para trilhar um caminho que leve à superação das 

dualidades propostas no paradigma newtoniano-cartesiano como a razão-emoção, 

corpo-alma, teoria-prática, entre outros. Nessa mesma direção, Balbino (2001) defende 

que, no aspecto sistêmico ou holístico, a prática educativa com o esporte pode ser 

compreendida como um microssistema social constituído pelas relações estabelecidas 

entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Segundo defende o autor, esse sistema configura-se como um organismo vivo, uma 

totalidade integrada e autorregulável; isto é, um sistema complexo que permite a 

construção de um processo de aprendizagem para além das particularidades do esporte 

(os aspectos motores, técnico e tático). Como resultado, o processo de aprendizagem do 
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esporte, através dessa ótica, possibilita a construção de valores como personalidade, 

espírito coletivo, autonomia, inclusão, respeito e apreço ao outro, além de fomentar 

comportamentos que permite ao aluno a construção e resolução de problemas. 

 

Quanto ao segundo aspecto do paradigma da complexidade, que trata da abordagem 

progressista, Behrens (2013b) assevera que a busca pela transformação social é o 

pressuposto orientador. Assim, a autora defende que uma ação progressista deve ter em 

vista uma preocupação incessante com a promoção de práticas pedagógicas 

problematizadoras.  

 

De forma complementar, Galvão, Rodrigues e Silva (2014) pontuam que a imersão dos 

alunos no campo de conhecimento das práticas corporais requer que o fenômeno 

esportivo obtenha um tratamento didático e pedagógico, para que o aluno possa construir 

um olhar crítico sobre as várias dimensões do esporte na sociedade, seja ela política, 

econômica, ética ou estética. Nesse sentido, tomando alguns exemplos de Galvão, 

Rodrigues e Silva (2014), o esporte pode ser problematizado de acordo com as várias 

facetas que esse fenômeno cultural se apresenta na realidade, como, por exemplo, “o 

esporte regulamentado”, que enfoca o trabalho pedagógico com o esporte enquanto uma 

prática corporal regulamentada por federações e que possui existência, 

independentemente da realidade da escola. Outro tema possível de ser trabalhado, 

segundo os autores, é “o esporte como algo a que se assiste”, que busca trazer reflexões 

sobre as influências da mídia no campo esportivo, entre outros temas que podem ser 

desenvolvidos, partindo da prática social e do contexto cultural em que docentes e 

dissentes estão inseridos. 

 

Já o ensino com pesquisa se configura como o terceiro aspecto da tríade que compõe o 

paradigma da complexidade proposto o Behrens (2013b). Nesse sentido, a autora 

advoga que o ensino baseado em pesquisa contribui para a produção do conhecimento 

e a superação da cópia, da imitação, uma vez que, por meio dessa metodologia, o aluno 

tem maiores possibilidades de construir, reconstruir, produzir conhecimentos e apropriar-
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se destes. O resultado dessa nova postura pedagógica, por conseguinte, é perceber o 

aluno como participante e sujeito do seu próprio processo de aprender.  

 

Essa concepção de ensino com pesquisa, conforme defende Behrens (2013b), tem como 

pilar o processo de produção de conhecimento. Nessa perspectiva, a ação docente 

constitui-se como um trabalho colaborativo entre alunos e professor.  

 

Além dessas três dimensões apresentadas por Behrens (2013b), a autora também 

defende que o professor deve apropriar-se de referenciais utilizados na escola e fora 

dela, fazendo uso de recursos didáticos presentes no ambiente educativo como os 

recursos tecnológicos e digitais; conscientizar-se sobre o desenvolvimento de uma 

postura colaborativa, que inclui atitudes como tomada de decisão em grupo, troca e 

conflito sociocognitivos, reflexão individual e coletiva, negociações e ações conjuntas 

com os alunos; e desvencilhar-se do pressuposto de que há “receita pronta” para 

desenvolver projetos educativos, haja vista que cada professor constroi sua prática, de 

acordo com as suas necessidades e as possibilidades do seu contexto educacional 

(BEHRENS, 2013b). 

 

Percebe-se, portanto, que a perspectiva colaborativa para o trabalho pedagógico com o 

esporte, fundamentada nos pressupostos apresentados por Behrens (2013b), relaciona-

se à promoção de estratégias de orientação e de tutoria por parte do professor, a fim de 

que os alunos, por sua vez, adquiram competências para buscar e gerir as informações 

e conhecimentos que fundamentarão tanto os momentos de experimentação das 

diferentes modalidades esportivas como também balizarão as discussões e reflexões 

promovidas em aula. Nesse contexto, é preciso que o professor, além de proporcionar 

um processo de ensino em que os alunos aprendam e apreendam os aspectos técnicos 

e táticos do jogo (o “saber-fazer”), também promova ambientes de problematizações do 

fenômeno esportivo. Isto é, o professor, em conjunto com os alunos, tem a prerrogativa 

de definir temas relacionados à prática esportiva para servir como objeto de pesquisa, 



 

 
 

61 

discussão e reflexão, que perpassa os momentos procedimentais de experimentação dos 

jogos. 

 

Assim, as aulas de forma tematizada podem ensejar variadas maneiras de o estudante 

vivenciar o processo de aprendizagem que envolve o esporte, de modo que o professor 

possa oferecer, por exemplo, uma experimentação da prática corporal, seguida de 

discussões; passar um vídeo, seguido de vivências; promover o uso de um ferramenta 

digital para a compreensão e domínio de algum elemento técnico ou tático do jogo; 

implementar ambientes virtuais alternativos à sala de aula para explicação de algum 

conceito envolvendo o conteúdo trabalhado (NEIRA, 2018).  

 

O trabalho em tematizar as aulas, contudo, requer pesquisa e discussão junto aos 

estudantes, a fim de que eles compreendam que os conhecimentos procedimentais (o 

“saber-fazer”) é apenas um dos aspectos possíveis para o acesso a todo o universo 

cultural que a Educação Física, como componente curricular, pode possibilitar. 

 

Isto porque, conforme aponta a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017), o tratamento do esporte pode ser desenvolvido, com base em oito dimensões 

possíveis do conhecimento, quando se objetiva desenvolver um trabalho pedagógico em 

torno desse objeto do saber curricular. 

 

A primeira dessas dimensões é a experimentação, que tem a ver com o conhecimento 

que se origina da vivência das práticas do esporte e que não pode ser acessado de outra 

forma, senão por meio da prática concreta dos esportes. 

 

A segunda dimensão é o uso e a apropriação dos esportes. Esta dimensão se refere à 

utilização do esporte para além do ambiente escolar. Ou seja, uma vez apropriados os 

conhecimentos do esporte, o aluno terá condições e autonomia de potencializar seu 

envolvimento com tal prática corporal não só nas aulas de Educação Física, mas em 

diferentes contextos e para diferentes objetivos: lazer, saúde, profissão etc.  
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A fruição é apontada pela BNCC como a terceira dimensão e está relacionada às 

experiências estéticas e sensíveis geradas pela vivência do esporte. Isto é, tem a ver 

com as sensações de prazer, alegria e êxtase proporcionadas pela prática esportiva. 

 

Já a quarta dimensão é a reflexão sobre a ação, que está relacionada a um tipo de 

conhecimento que surge da observação e da análise das próprias vivências corporais e 

das dos outros e possui o objetivo principal de empregar estratégias de observação e 

análise para (1) solucionar desafios peculiares à prática do desporto; (2) aprender novas 

modalidades; e (3) modificar, adequar e reinventar novas formas de realizar o esporte, 

conforme os interesses dos próprios estudantes e as condições objetivas da escola. 

 

A construção de valores é destacada como a quinta dimensão do conhecimento e 

refere-se aos saberes surgidos das discussões e vivências, no contexto das tematizações 

das práticas corporais, os quais permitem a aprendizagem de valores, atitudes e normas 

que garantem não só um ambiente harmônico e agradável para a realização do esporte, 

mas também para o exercício da cidadania.  

 

A sexta dimensão apontada pela BNCC é a análise, e suas implicações para a 

abordagem do conhecimento têm a ver com o desenvolvimento de conceitos necessários 

para compreensão das características e do funcionamento das práticas corporais. Estão 

reunidos nessa dimensão os saberes sobre os sistemas técnicos e táticos do esporte, 

por exemplo. 

 

Já a sétima dimensão é a compreensão e está relacionada ao aspecto conceitual do 

esporte, no quesito do entendimento sobre a inserção da prática esportiva em um 

contexto sociocultural específico. Essa dimensão do conhecimento pode ser 

exemplificada quando o professor aborda o aspecto histórico das modalidades 

esportivas. Outros exemplos são as abordagens de temas como: influência da mídia no 

aparecimento do esporte-espetáculo; a luta das mulheres pela visibilidade no campo 

esportivo, entre outros. 
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A oitava e última dimensão do conhecimento, apontado pela BNCC para tratamento 

pedagógico com o esporte, é o protagonismo comunitário. Essa última dimensão 

envolve certos tipos de atitudes/ações e conhecimentos para uma participação confiante 

e autoral dos estudantes, com a finalidade de promover a democratização do acesso às 

práticas esportivas, por meio de incentivo coletivo à adequação de espaços e recursos, 

conscientização de direitos e deveres para a imersão esportiva. 

 
Vale reiterar que o documento curricular destaca ainda que o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico guiado por essas oito dimensões não pressupõe uma hierarquia ou 

mesmo uma ordem necessária, uma vez que o tratamento de cada uma delas requer “ 

[...] diferentes abordagens e graus de complexidade para que se tornem relevantes e 

significativas [...]” (BRASIL, 2017, p. 221), não sendo possível, portanto, operar os 

processos pedagógicos como se as dimensões pudessem ser abordadas de forma 

isolada ou sobreposta (BRASIL, 2017). 

 

Portanto, sem a pretensão de esgotar as inúmeras possibilidades de tratamento 

educativo desenvolvido com a unidade temática Esportes e corroborando com Behrens 

(2013b) acerca da potencialidade de professores e alunos assumirem os projetos de 

aprendizagem como forma de desenvolvimento do trabalho educativo em múltiplas 

dimensões do conhecimento do esporte, advoga-se neste trabalho acadêmico que a base 

metodológica da aprendizagem colaborativa e a fundamentação teórica alicerçada pelo 

paradigma da complexidade (BEHRENS, 2013a, 2013b; BEHRENS; OLIARI, 2007) pode 

contribuir para a promoção de reflexões sobre a prática de ensino entre professores de 

Educação Física, na medida em que possibilita o desenvolvimento e o trabalho com 

conhecimentos significativos, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, e permite 

aos alunos desenvolverem competências, habilidades e aptidões que lhes serão uteis ao 

longo da vida, para que assim tenham autonomia e atitude crítica para produzir, 

reproduzir e transformar as manifestações e conhecimentos entorno do fenômeno 

esportivo. 
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3.3 O ESPORTE COMO OBJETO DE CONHECIMENTO CURRICULAR 

 

O conceito de esporte não é tão simples, uma vez que não há um consenso único sobre 

sua definição. Ele pode ser entendido como uma ação institucionalizada composta por 

regras, desenvolvido com base lúdica e em forma de competição entre dois ou mais 

oponentes ou contra a natureza, sendo o seu objetivo a determinação de um vencedor 

ou registro de um recorde por via da comparação de desempenho (BETTI, 1991).  

 

O esporte também pode ser conceituado como uma atividade corporal surgida na Europa 

por volta das século XVII cujas características principais são: competição, rendimento 

físico, recorde, racionalização e cientificização do treinamento (BRACHT, 1989).  

 

Outra definição do esporte pode dar-se pela concepção de que essa é uma prática 

realizada na forma de jogo entre duas ou mais pessoas que confrontam determinadas 

habilidades motoras em meio a condições e limites espaço-temporais pré-estabelecidos 

e levando em consideração a observância de regulamentos, normas e de procedimentos 

que podem ser reconhecidos, registrados e controlados publicamente (KOLYNIAK 

FILHO, 1997).     

 

No entanto, enquanto saber escolar atrelado ao componente curricular da Educação 

Física, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC aborda o esporte como uma prática 

corporal compreendida por 

 
[...] ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre os 
indivíduos ou grupos (adversários), regido por um conjunto de regras formais, 
institucionalizadas por organizações (associações, federações e confederações 
esportivas), as quais definem as normas de disputa e promovem o 
desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competições (BRASIL, 
2017, p. 2015) 

 

Entretanto, o referido documento assevera que tais características não possuem um 

único sentido ou somente um significado entre aqueles que estão imersos no fenômeno 

esportivo, uma vez que esse conhecimento pode ser ressignificado, contextualizado e 
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adaptado, de acordo com as normas institucionais e com os interesses dos que dele se 

apropriam e também em razão de diversos fatores como as características da modalidade 

do esporte, do número de participantes, dos materiais e ferramentas disponíveis etc.  

 

Assim, em razão da diversidade de modalidades esportivas e no sentido de orientar a 

abordagem pedagógica do esporte, a BNCC traz também uma categorização das 

práticas esportivas, conforme o critério da lógica interna do jogo e de exigências motoras 

semelhantes (RIZZO; BARROSO, 2017). 

 

A lógica interna do jogo, de acordo com Parlebas (2001), pode ser definida como “[...] o 

sistema de características próprias de uma situação motora e das consequências que 

esta situação demanda para a realização de uma ação motora correspondente [...]” 

(PARLEBAS, 2001, p. 302), uma vez que cada modalidade esportiva apresenta aspectos 

peculiares que demandam que os praticantes atuem de uma forma específica e 

promovam um conjunto de conhecimentos motores corporais singulares ao longo da 

experimentação e vivência do jogo (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). 

 

Nessa perspectiva, a BNCC utiliza sete categorias para classificação das modalidades 

esportivas, as quais também são utilizados por muitos pesquisadores da área 

(PARLEBAS, 2001; RIERA, 1989; HERNÁNDEZ MORENO et al., 1999), partindo da 

lógica interna dos esportes. São elas (BRASIL, 2017, p. 215-216, grifos do autor): 

 
Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados 
registrados em segundos, metros ou quilos (patinação de velocidade, todas as 
provas do atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso etc.).  
 
Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar/lançar 
um objeto, procurando acertar um alvo especifico, estático ou em movimento, 
comparando-se o número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida 
em cada tentativa (maior ou menor do que a do adversário) ou a proximidade do 
objeto arremessado ao alvo (mais perto ou mais longe do que o adversário 
conseguiu deixar), como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, 
tiro esportivo etc.  
 
Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação 
motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-
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combinatórios (ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação 
artística, saltos ornamentais etc.).  
 
Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades que se 
caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da 
quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma 
ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que 
o objeto do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de rede são 
voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já́ 
os esportes de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash etc.  
 
Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se caracterizam por 
rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar 
percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre 
as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola, e, assim, 
somar pontos (beisebol, críquete, softbol etc.).  
 
Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam por 
comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola (ou outro 
objeto) a uma meta ou setor da quadra/ campo defendida pelos adversários (gol, 
cesta, touchdown etc.), protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou 
setor do campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, 
handebol, hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.).  
 
Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais o 
oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias de 
desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, 
por meio de combinações de ações de ataque e defesa (judô̂, boxe, esgrima, tae 
kwon do etc.).  
 

González, Darido e Oliveira (2014) destacam que o conhecimento de algumas 

modalidades esportivas de cada uma das sete categorias pode ser facilmente transferido 

para outras e também pode ensejar que alunos e professores inventem novas formas de 

jogar, uma vez que o conhecimento da lógica interna dos esportes, conforme pontuam 

Gonzáles e Bracht (2012), permite aos professores e alunos fazerem a leitura das 

características de muitas modalidades esportivas que existem, por meio dos desafios 

motores impostos aos jogadores. 

 

De forma complementar, González (2004) e Ribas (2005) destacam também que o 

conhecimento das características da lógica interna dos esportes é um dos fatores que 

incide decisivamente nos procedimentos pedagógicos para tratar dessas práticas 

corporais na escola, na medida em que possibilita maior compreensão do que ensinar 

acerca de determinado esporte, das estruturas gerais das atividades, dos tipos de 
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interações, das características essenciais e do processo de tomada de decisões que 

auxiliam no desenvolvimento do “saber-fazer” (RIBAS, 2005). 

 

González e Bracht (2012) enfatizam, ainda, que um trabalho pedagógico tendo como 

ponto de partida a lógica interna dos jogos deve começar partindo dos seguintes 

questionamentos: 

 
[...] que demandas ou exigências motoras as regras de uma determinada 
modalidade impõem aos participantes? Há ou não interferência direta do 
adversário durante a execução de uma ação? Há ou não colaboração entre 
companheiros? Quais as funções dos participantes no desenvolvimento do jogo? 
(GONZÁLEZ; BRACHT, 2012, p. 21). 

 

Nessa perspectiva, Ribas (2005) toma como exemplo o fazer pedagógico em torno do 

futebol. Conforme o autor, resumidamente, pode-se dizer que o futebol é um jogo 

competitivo, em que duas equipes enfrentam-se para fazer o gol, por meio do uso da 

bola, que poderá ser tocada com qualquer parte do corpo, exceto os membros superiores. 

A exceção é o goleiro, que poderá tocá-la com as mãos dentro da sua área de jogo. O 

fazer corporal do jogo inclui elementos da cooperação e da oposição, haja vista que a 

ação motriz de um jogador depende tanto das respostas motoras dos seus companheiros 

de equipe quanto das da equipe adversária. Ou seja, “[...] a todo momento o participante 

dessa modalidade deverá estar tomando decisões em função de seus companheiros de 

equipe e de seus oponentes” (RIBAS, 2005, p. 105). 

 

Para uma experiência educativa ampla, continuado o exemplo elencado por Ribas (2005, 

p. 105, grifos do autor),  

 
O participante de modalidades com essas características deverá, a todo 
momento, ler e interpretar as informações de seu companheiro e adversário e, 
por outra via, também é portador de informações. Essas deverão ser claras e 
legíveis para seu companheiro, e totalmente obscuras para o adversário. “Estar 
no lugar certo na hora certa” ou “conhecer os atalhos do campo” [...]. 

 

Nesse contexto, ao direcionar a ação pedagógica do esporte para um melhor 

entendimento da dinâmica interna da atividade, o professor terá muito mais propriedade 
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para construir e ressignificar as informações em torno do esporte, de forma mais precisa 

e eficaz, para que os próprios alunos possam ir construindo as suas formas de 

participação (RIBAS, 2005). 

 

Vale ressaltar, ainda, que o trabalho pedagógico com as práticas esportivas também deve 

levar em consideração a lógica externa do esporte, a qual é compreendida por Rodrigues, 

Darido e Paes (2013) como a garantia do aprendizado numa dimensão socioeducativa 

do esporte. 

 

Nesse sentido, alguns pontos norteadores que podem ser agregados ao processo de 

ensino e aprendizagem do esporte, quando levada em consideração a lógica externa, 

conforme Gonzáles e Bracht (2012), podem assenta-se nos seguintes questionamentos: 

 

 
[...] como o esporte se tornou um elemento tão forte na cultura contemporânea? 
Por que alguns esportes são considerados socialmente pertencentes ao universo 
masculino e outros ao feminino? Por que uma modalidade e não outra se torna a 
preferida num país? (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012, p. 21).  

 

Assim, pode-se perceber que, na dimensão da lógica externa do esporte, o professor 

deve ser capaz de identificar os significados sociais adquiridos por cada prática esportiva, 

podendo, com isso, tratar pedagogicamente de temas surgidos por meio dos múltiplos 

significados sociais que são atribuídos a esse conhecimento em um determinado 

contexto histórico e cultural, em que os indivíduos que o criam e o praticam estão 

inseridos (SOARES et al., 1992). 

 

Tomando novamente o exemplo de Ribas (2005) acerca do futebol, ao assumir essa 

prática corporal na escola, a ação educativa poderá direcionar-se, em paralelo com o 

conhecimento do futebol em si, à compreensão da lógica externa que influi e modifica a 

dinâmica do futebol. Alguns dos exemplos elencados pelo autor podem ser o fato de, na 

modalidade competitiva do futebol, os salários dos atacantes serem maiores que os dos 



 

 
 

69 

defensores; as influências dos patrocinadores sobre determinados jogadores; o enfoque 

demasiado da mídia sobre alguns jogadores em detrimento de outros. 

 

Da mesma forma, González e Bracht (2012) revelam que os sentidos por meio dos quais 

o esporte é praticado podem variar muito, haja vista que, além dos que o praticam como 

uma profissão, também há aqueles que o buscam para melhorar a saúde ou prevenir 

doenças; outros, ainda, procuram-no com o intuito de divertimento e lazer.  

  

Assim, pode-se perceber que o conhecimento e o trabalho pedagógico em torno dos 

elementos externos que incidem sobre a lógica interna dos esportes também faz parte 

da dimensão ampla desse objeto de conhecimento curricular e contribui para que seja 

atribuído a ele um novo sentido nas escolas (RIBAS, 2005). 

 

Esse novo sentido permite que a atividade esportiva, tomada como objeto de 

conhecimento, adquira na escola um tônus singular e único, para aqueles que estarão 

imersos do trabalho educativo, uma vez que o enfoque pedagógico a ele atribuído pode 

ramificar para inúmeros propósitos e perpassar as distintas dimensões desse 

conhecimento, como o uso, a fruição, a experimentação, a construção de valores, a 

análise e o protagonismo comunitário. 

 

Portanto, a assunção de uma proposta educativa que incentive e instigue os estudantes 

a construir e incrementar uma visão de totalidade e complexidade em torno do fenômeno 

esportivo, pode contribuir para a construção de novas formas de apropriação desse 

conhecimento e para o desenvolvimento de um pensamento crítico e ampliado sobre o 

fenômeno esportivo. 

 

3.4 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Um trabalho pedagógico que faça frente aos novos desafios e possibilidades da 

sociedade atual, também está condicionado ao uso das ferramentas tecnológicas mais 
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sofisticadas como forma de mediar o trabalho colaborativo entre docentes e discentes. A 

presença massiva das tecnologias digitais em todos os âmbitos da sociedade e as 

mudanças por ela impulsionadas nas práticas sociais e nos modos de encarar o exercício 

profissional, em todas as áreas, têm trazido o desafio aos professores de incorporar os 

diferentes recursos e ferramentas digitais ao processo de ensino e aprendizagem.  

 

Com efeito, o esforço em relacionar os conhecimentos atrelados à esfera do fenômeno 

esportivo com a reflexão e a produção de conhecimento por parte do aluno guarda no 

uso das tecnologias inúmeros benefícios pedagógicos, cujo potencial de dinamizar, tornar 

mais atrativo e enriquecer o processo de ensino e aprendizagem do esporte deve ser um 

dos compromissos dos professores de Educação Física.  

 

As tecnologias digitais, de acordo com Kenski (2012), são resultado da confluência entre 

os recursos da computação atrelados à transmissão e recepção de dados, imagens, sons 

e textos em diversos tipos de suporte que reúnem esses conteúdos num hibridismo que 

mescla a linguagem oral, escrita e a digital. Bueno e Gomes (2011) acrescentam que 

essas tecnologias envolvem recursos e possibilidades para comunicar e obter 

informações e dispõem de um aparato de ferramentas e recursos telemáticos que 

incrementa e facilita a propagação de informações e possibilidade de comunicação, por 

meio do uso de satélites e redes digitais de internet. Numa interpretação mais ampla, 

Behrens (2013b) destaca que essas tecnologias podem ser entendidas como recursos 

de hardware, software e redes de computadores.  

 

Em relação aos benefícios dessas ferramentas para o ambiente educacional, Behrens 

(2013b) defende que as tecnologias digitais podem tornar mais acessíveis os projetos de 

aprendizagem desenvolvidos por professores e alunos, além de estimular o acesso a 

informações e a pesquisa individual e coletiva, de modo que incrementa o processo de 

interação entre eles. A rede informatizada e os recursos digitais oferecem a possibilidade 

de exposição e disponibilização das pesquisas aos alunos, de modo mais atrativo e 

produtivo, com demonstrações e vivências de simulações de textos e imagens, o que “[...] 
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facilita o discernimento e o envolvimento dos alunos com os problemas reais da 

sociedade” (BEHRENS, 2013b, p. 104).  

 

A incorporação das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem pode oferecer 

recursos de distintas maneiras e modalidades a alunos e professores. Ferreira (2015a; 

2015b.) apresenta a classificação dos recursos digitais, conforme possibilidades de 

aplicação na atividade pedagógica. São elas: 

 

• Recursos multimídia: englobam vídeos, animações, materiais com recursos 

diversos que dispõem de várias formas de leitura, providos ou não de hiperlinks; 

 

• Recurso de autoria (foco na atividade): são os softwares de autoria que podem ser 

mobilizados tanto no planejamento do professor quanto em propostas de 

atividades no processo de ensino e aprendizagem. Esses softwares e atividades 

convergem com ferramentas de busca, editores de texto e de imagens, editores 

de tabela etc.; 

  

• Compartilhamento e colaboração (ambiente wiki): são espaços virtuais voltados 

para o trabalho colaborativo, o qual possibilita a criação coletiva de textos, jornais, 

artigos etc., por meio de ferramentas de edição que podem ser utilizadas de forma 

síncrona ou assincronamente por duas pessoas ou mais; 

 

• Variados estilos de “objetos de aprendizagem”: esse termo envolve os mais 

variados recursos que podem enriquecer o processo de ensino, os quais vão 

desde textos (na versão em papel ou virtual), vídeos, simulações, mapas, gráficos. 

Ferreira (2015b, p. 95) reitera que “[...] a emergência de dispositivos móveis, como 

celulares e tablets, potencializa o uso educacional desses objetos”. 

 

• Softwares voltados a um conteúdo: são os denominados “softwares educativos” e 

geralmente são projetados para o ensino de um conteúdo específico e se valem 
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dos seguintes recursos: simulação, animação gráfica, combinação de mídia. 

Também “[...] assumem as modalidades tutoriais, exercícios-e-prática, ambiente 

de programação, ou jogos, e podem servir de complementação a um conteúdo ou 

para a sua própria exposição original” (FERREIRA, 2015b, p. 95); 

 

• Jogos educativos: são jogos virtuais voltados para o aprendizado de determinados 

conteúdos. O caráter lúdico desse recurso pode exercer um importante papel no 

sentido de dar mais subsídios para que a aula se torne mais interessante; 

 

• Ambiente de imersão e interação com outros agentes: neste espaço virtual “[...] 

pode ser criado um avatar que será conduzido pelo estudante, que assim poderá 

virtualmente transitar por ambientes que vão desde espaço de lazer até cursos de 

línguas e outros assuntos” (FERREIRA, 2015a, p. 90); 

 

• Ambientes virtuais de aprendizagem: são repositórios virtuais compostos por 

materiais de uma disciplina. Lá podem ser encontrados recursos como: recepção 

de trabalhos, organização de fóruns de discussões, espaços de comunicação 

tanto síncrona como assincronamente; 

 

• Redes sociais: são recursos que geram certas controvérsias no espaço 

educacional, em razão de, na origem, a sua projeção não estar direcionada a fins 

educativos ou por carregar um grande potencial de dispersão da atenção, por 

causa dos múltiplos estímulos concorrentes. Uma de seus benefícios são recursos 

que permitem a criação de grupos que facilitam a comunicação (FERREIRA, 

2015a). 

 

Entretanto, para sucesso no uso desses recursos tecnológicos, é de fundamental 

importância que o professor os entrelace aos seus projetos educativos, de forma coerente 

com os objetivos de aprendizagem definidos e referendado por uma base teórica que 

possa alicerçar a sua prática educativa, uma vez que tais ferramentas por si só não 
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garantem a inovação do trabalho do professor (BUENO; GOMES, 2011). Nesse sentido, 

a apropriação verdadeiramente rica e inovadora dessas tecnologias deve estar 

estreitamente ligada a uma preocupação em incorporar os aportes tecnológicos a um 

projeto de aprendizagem bem arquitetado e elaborado em parceria entre docente e 

discentes (BEHRENS, 2013b).  

 

Ainda nessa mesma perspectiva, Coll, Mauri e Onrubia (2010) destacam que há 

necessidade de levar em consideração o projeto político pedagógico, as atividades de 

ensino e aprendizagem e a disposição em recriar e redefinir as normas de uso das 

tecnologias no processo educativo, sem perder de vista a finalidade na qual se ancora a 

incorporação dos aportes tecnológicos na prática pedagógica.  

 

Assim, com a finalidade de elucidar possíveis caminhos pedagógicos em torno das 

tecnologias na prática pedagógica, os autores categorizaram cinco tipos de uso didático 

das tecnologias digitais, as quais são compreendidas por eles como “[...] ferramentas 

psicológicas suscetíveis de mediar os processos inter e intrapsicológicos envolvidos no 

ensino e na aprendizagem” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 81). 

 

O primeiro tipo de uso elencado pelos autores compreende as tecnologias digitais "[...] 

como instrumentos mediadores das relações entre o aluno e o conteúdo (e tarefas) de 

aprendizagem” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 84). Aqui os alunos fazem uso das 

tecnologias para estudos e aprendizagem, buscando, explorando, analisando os 

conteúdos em diferentes mídias, repositórios e base de dados, e também as utilizam para 

preparar atividades e tarefas escolares. Exemplos desse tipo de apropriação podem ser: 

estudos para avaliação, pesquisas e trabalhos teóricos, elaboração de vídeos sobre os 

conhecimentos apreendidos e criados, realização de atividades on-line etc. 

 

A segunda forma de emprego das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem 

pode ser entendida como “[...] instrumentos mediadores das relações entre professores 

e conteúdos (e tarefas) de ensino e aprendizagem” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 
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84). Nesta categoria, os professores podem realizar buscas por meio das tecnologias 

para acessar, escolher e organizar as informações, conteúdos, propostas e exercícios, 

além de terem maior facilidade em planejar, preparar e registrar aulas, apresentações, 

calendários etc. Exemplos de recursos facilitadores são: acesso ao domínio público e 

demais plataformas que disponibilizam materiais educacionais em formato digital, o uso 

do Google Forms para suporte na elaboração de atividades, questionários e avaliação, 

blogs educacionais, elaboração de apresentação em PowerPoint, entre outros.  

 

Já a terceira categoria refere-se às tecnologias digitais “[...] como instrumentos 

mediadores das relações entre professores e alunos ou dos alunos entre si” (COLL; 

MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 84). Neste terceiro tipo de uso das tecnologias, as 

ferramentas e recursos digitais são apropriados para facilitar a comunicação entre os 

alunos e destes com o professor. Entretanto, o assunto em destaque não envolve 

diretamente o conteúdo ou atividades escolares, mas sim recursos como “[...] 

apresentação pessoal, solicitação de informação pessoal ou geral, saudações, 

despedidas, expressão de sentimentos e emoções, informações ou valorização relativas 

a temas ou assuntos extraescolares etc. (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 84). Os 

exemplos são os grupos que possibilitam a comunicação síncrona e assíncrona em 

aplicativos como WhatsApp e Facebook, entre outros. 

 

O quarto tipo de uso relaciona as tecnologias digitais a “[...] instrumentos mediadores de 

atividade conjunta desenvolvida por professores e alunos durante a realização das 

tarefas ou atividades de ensino e aprendizagem” (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 

85). Nesta categoria, as tecnologias servem para auxiliar ou ampliar as atuações tanto 

dos professores como dos alunos, a fim de amparar esses sujeitos no acompanhamento 

do processo de ensino e aprendizagem e de facilitar-lhes o retorno, orientação e ajuda, 

no decorrer das atividades pedagógicas. Exemplos podem ser caracterizados como: 

vídeos, imagens, jogos digitais e simulações de conteúdos, registros fotográficos para 

posterior análises das atividades, postagem de imagens e informações complementares 

acerca do conteúdo desenvolvido em aula etc.  
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A quinta forma de uso entende as tecnologias digitais “[...] como instrumentos 

configuradores de ambientes ou espaços de trabalho e de aprendizagem” (COLL; 

MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 85). Esta forma de apreensão das tecnologias está voltada 

para a configuração de ambientes ou espaços on-line de aprendizagens colaborativas e 

também individuais. Alguns exemplos são: a utilização de blogs e sites com os conteúdos 

trabalhados em aula, o uso de plataformas virtuais como o Moodle e sala de aulas 

virtuais, entre outros. 

 

Vê-se, assim, que os recursos e ferramentas que compreendem o que denominamos de 

tecnologias digitais possuem distintas possibilidades de serem incorporadas ao processo 

de ensino e aprendizagem, conforme os objetivos e procedimentos traçados por 

professores e alunos. Nessa seara, um trabalho pedagógico colaborativo requer que os 

sujeitos do processo educativo assumam os instrumentais tecnológicos 

pedagogicamente e de forma coerente com os projetos educacionais, a fim de que seja 

favorecida a produção de conhecimentos significativos (BEHRENS, 2013b).  

 

Uma vez que as tecnologias na sociedade do conhecimento fazem cada vez mais parte 

da vida do aluno, dentro e fora da escola, tem sido intensificada a necessidade de o 

trabalho pedagógico, numa concepção de trabalho colaborativo, preocupar-se em inserir 

as tecnologias digitais na escola, dado o fato que elas têm se constituído instrumentos 

indispensáveis para o processo de aprendizagem dos alunos. Cientes da complexidade 

desse processo, Sampaio e Leite (2011) defendem que os professores devem saber 

distinguir como, quando e porque inserir as tecnologias nas aulas. Para isso, as autoras 

argumentam que é fundamental o incentivo a um processo de formação em serviço, 

concebido de modo que esses profissionais sejam verdadeiramente assumidos como 

sujeitos do conhecimento e problematizadores das suas próprias práticas. 
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3.5 A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA 

COLABORATIVA 

 

A realização de um trabalho pedagógico assentado numa prática inovadora e 

instrumentalizado pelas tecnologias digitais requer atenção a uma tipo de formação 

continuada que leve o professor a superar o individualismo e a cultura do isolamento, que 

tem gerado desencantamento, desilusão, egoísmo e excessiva competitividade, para o 

favorecimento de uma efetiva formação colaborativa que dê ensejo à comunicação entre 

colegas, à troca de experiências sobre o que sucede, o que se faz, o que não funciona, 

além do compartilhamento de experiências exitosas, de sucessos, de alegria e de novas 

reformulações, enfim, de aprendizagem coletiva.  

 

Conforme destaca Imbernón (2010), a formação colaborativa, por fomentar o diálogo e a 

troca de ideias entre pares, é um processo que contribui para a compreensão da 

complexidade do trabalho educativo e também constitui-se um bom meio para o 

surgimento de proposições coletivas que dão diferentes respostas às situações 

problemáticas que ocorrem no campo de trabalho de cada um dos professores. 

 

Por muito tempo, conforme acentua Imbernón (2010), a formação de professores em 

serviço foi pensada, planejada e organizada sem considerar os diversos climas de 

trabalho dentro das instituições escolares, as diversas tipologias de professores e os 

distintos desempenhos profissionais, em razão da crença ingênua e baseada na ciência  

positivista de que a mera reprodução uniforme de comportamentos técnicos e soluções 

padronizadas a problemas genéricos e comuns a todos incidiam em mudança no 

professor e, consequentemente, no desencadeamento de mudança qualitativa da 

educação e das práticas educativas. De acordo com o autor, essa forma de encarar o 

processo formativo ocasionou um sistema de formação standard, baseado em um 

modelo de treinamento e cuja consequência tem sido um incremento da cultura do 

isolamento e da ideia de formação personalista. 
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Contudo, se, de um lado, a formação standard tem apostado em dar respostas a 

problemas genéricos; de outro, um momento sistematizado para favorecimento da 

formação continuada concebida de forma colaborativa não está preocupado com 

problemas genéricos. O foco de atenção desta se concentra nas situações problemáticas 

que emergem do contexto singular e das idiossincrasias de cada professor, como forma 

de ajudar a criar coletivamente alternativas de mudança no ambiente em que se produz 

a educação, evitando, porém, a culpabilização daqueles que não podem colocar em 

prática as soluções elaboradas por orientações fundamentadas em pressupostos 

técnicos e especializados, seja por causa de o contexto não fornecer o apoio necessário, 

seja pelas acentuadas diferenças nos mais distintos aspectos do ambiente educacional, 

que acaba por inviabilizar o desenvolvimento de soluções efetivas e distanciadas do 

mecanicismo rotineiro (IMBERNÓN, 2010).  

 

Nesse sentido, Imbernón (2010) destaca que, para uma formação colaborativa com 

enfoque nas situações problemáticas, os professores devem colocar em evidência as 

necessidades reais de seu contexto e assumir uma postura consciente e ética, a fim de 

que eles possam compreender um ao outro, analisando as diferentes visões e posições, 

para que as reflexões e discussões coletivas suscitadas permitam aos sujeitos em 

formação maior capacidade em construir, reconstruir e ressignificar os conhecimentos 

discutidos, com a finalidade de se promover um real salto qualitativo na esfera de suas 

competências, habilidades e atitudes, diante da realidade em que estão inseridos.  

 

Com efeito, Imbernón (2010) enfatiza que as ações voltadas para a formação continuada 

do professor devem possibilitar-lhe maior autonomia profissional e protagonismo em 

relação ao caminho formativo de cada docente, de modo que os ambientes formativos se 

constituam em uma verdadeira comunidade de aprendizagem, tendo em vista a 

superação da cultura tecnicista e individualista, por meio da colaboração entre pares e 

pelo desenvolvimento de um espaço em que os sujeitos envolvidos possam 

continuamente adaptar a formação às suas necessidades e aspirações. Assim, as 

propostas formativas pensadas em um contexto de colaboração pressupõem a criação 
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de uma comunidade de aprendizagem entre docentes, o qual constitui-se verdadeiras 

redes de comunicação entre o professorado, cuja intenção extrapola a finalidade de 

“atualização”, para constituir-se em 

 

[…] espaços de reflexão e participação para que “aprendam” (mais aprendizagem 
do que ensino na formação) com reflexão e a análise das situações problemáticas 
dos centros e que partam das necessidades democráticas (sentidas) do coletivo 
para estabelecer um novo processo formativo que possibilite o estudo da vida na 
aula e no centro, os projetos de mudança, o trabalho colaborativo como 
desenvolvimento fundamental da instituição educativa e do professorado 
(IMBERNÓN, 2009, p. 39-40, grifos do autor).  

 

Entretanto, para proporcionar esse ambiente formativo, há que se destacar a ingente 

necessidade de que as redes de professores sejam criadas para possibilitar um processo 

de comunicação entre pares e intercâmbio de experiências, de modo que fomente e 

propicie um genuíno processo de aprendizagem coletiva. Conforme destaca Pérez 

Gómez (2015, p. 122), “[...] a aprendizagem em grupo desenvolve as capacidades 

humanas críticas para participar de forma responsável das sociedades democráticas [...]”, 

uma vez que ela proporciona a habilidade de compartilhamento de perspectivas, de 

escuta dos outros, de saber lidar com pontos de vistas diferentes e contraditórios, de 

buscar por conexões, experimentar mudanças e negociar conflitos de forma pacífica e 

democrática (PÉREZ GÓMEZ, 2015). 

 

Nesse sentido, defende-se que a aprendizagem fomentada em um ambiente de 

colaboração entre colegas celebra a diversidade, a diferença e a identidade singular 

como um potencial que cada docente dispõe para lidar com a complexidade do trabalho 

educativo. Lidar com essa complexidade envolve articular um entendimento 

compartilhado, com o aproveitamento dos talentos e diferentes olhares dos indivíduos, 

de modo que o ambiente coletivo possa tornar-se verdadeiramente um espaço de 

aprendizagem também colaborativo para o desenvolvimento de “[...] um processo de 

interação no qual se compartilham, negociam-se e se constroem significados 

conjuntamente para solucionar um problema, criar e produzir algo” (ONRUBIA; 

COLOMINA; ENGEL, 2010, p. 211). 
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Espera-se que, assim, o professor em formação continuada numa perspectiva 

colaborativa possa tornar-se um membro ativo da comunidade de aprendizagem, com 

responsabilidade pelos projetos coletivos, de modo a assumir a responsabilidade do seu 

próprio processo de formação permanente e desenvolvimento profissional, interrogando-

se sobre os seus próprios conhecimentos, habilidades, valores, crenças e atitudes, forma 

de pensar, sentir e agir. De forma complementar, espera-se também que os docentes, 

em formação colaborativa, possam desenvolver em si mesmos as qualidades humanas 

que também desejam fomentar nos alunos, como o entusiasmo pelo conhecimento, 

investigação e curiosidade intelectual, respeito, honestidade, colaboração, compromisso 

e solidariedade (PÉREZ GÓMEZ, 2005).  

 

Nesse sentido, Pérez Gómez (2015) defende que o processo de formação continuada do 

professor deve possibilitar que este profissional desenvolva três competências básicas 

que juntas formam o eixo da inovação do trabalho docente, na mesma medida em que 

se revela como uma estratégia contracultural e contracorrente, em uma época marcada 

pelo individualismo e a excessiva competitividade. São elas: 

 
Competência de planejar, desenvolver e regular e avaliar o ensino que visa 
incentivar o desenvolvimento das qualidades humanas desejáveis nos alunos; 
Competência para criar e manter contextos de aprendizagem abertos, flexíveis, 
democráticos e ricos culturalmente, em que se incentive um clima positivo de 
aprendizagem; 
Competência para promover o próprio desenvolvimento profissional e a formação 
de comunidades de aprendizagem com os colegas e com o resto dos agentes 
envolvidos na educação (PÉREZ GÓMEZ, 2010, p. 144-145). 
 

 Assim, a formação continuada do professor, corroborando com Imbernón (2010), deve  

enfocar não só as noções e disciplinas (ou seja, o “conhecimento objetivo”), mas também 

o “conhecimento subjetivo”, de maneira que o professor possa perceber-se como um 

indivíduo que também está em processo de aprendizagem contínua e que, ao longo das 

suas experiências profissionais, vai construindo e, ao mesmo tempo, percebendo os 

recursos e as possibilidades que a situação e o seu contexto singular lhe proporciona, 

para que, assim, possa fazer bom uso deles na esfera da sua prática pedagógica, 

considerando as incertezas, dúvidas, entraves, possibilidades e oportunidades que vão 
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surgindo ao longo do seu percurso profissional, a fim de contribuir, intermediar e tutorar 

os alunos no processo de ensino e aprendizagem, por meio da capacidade de estes se 

autodirigirem, enfrentar problemas complexos, a discriminar a informação que vale a 

pena e a navegar e se conectar ao mundo virtual com base em um projeto educacional 

compartilhado (PÉREZ GÓMEZ, 2015).  

 

Nesse contexto, compreende-se que a formação a ser desenvolvida em conjunto com os 

professores de Educação Física buscará guiar-se pelos princípios do trabalho 

colaborativo, para contribuir com a formação continuada desses profissionais, tendo 

como ponto de partida a construção de uma comunidade entre docentes, entusiasmados 

em colocar-se numa disposição de aprendizagem contínua para reflexão de situações 

problemáticas, cujas possíveis respostas para solucionar os problemas detectados 

depende tanto do contexto e das idiossincrasias de cada profissional como também do 

diálogo e das contribuições do colegiado de professores integrantes. 

 

3.6 O PROFESSOR APRENDIZ 

 

Um ambiente de formação continuada em colegiado requer também que o professor se 

esquive das respostas prontas e pré-concebidas, das certezas fechadas e de soluções 

padronizadas e rígidas. A formação em colaboração e entre pares demanda que os 

professores se coloquem em uma disposição de aprender, reaprender e também 

desaprender, com base nas discussões com o grupo, na troca de ideias, experiências, 

acertos e erros, a fim de que seja proporcionado o desenvolvimento de aprendizes 

permanentes, para que tenham a disposição de planejar, autorregular e autoavaliar o 

conjunto de atitudes, competências, valores e saberes oriundos da sua própria prática 

pedagógica, a fim de que, assim, estejam em condições de enfrentar as incertezas e a 

complexidade do trabalho educativo. 

 

Por esse motivo, as aprendizagens fomentadas em um espaço de formação continuada 

devem ser promovidas juntamente com o favorecimento de um entusiasmo, no professor 
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em conhecer o ponto de vista do outro e de si próprio, dialogar coletivamente, de forma 

democrática e respeitosa; ter empatia, persistir diante dos obstáculos que surgem ao 

longo do caminho; e refletir sobre ações e decisões que incidem tanto positiva como 

negativamente no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Conforme destaca Imbernón (2009), para além da atualização técnico-científica, a 

formação continuada também deve atentar-se à dimensão da subjetividade como forma 

de o próprio docente trilhar o caminho da sua autoformação. Isto porque a ação formativa 

vivenciada pelo professor deve levar em consideração que esse profissional da educação 

tenha o seu potencial de aprendizagem ampliado, de modo que possa ir construindo e 

reconstruindo as ferramentas necessárias para uma prática pedagógica significativa e 

que esteja direcionada ao favorecimento de um protagonismo que possibilita a 

construção de conhecimentos, por parte do aluno, por intermédio de uma mediação e 

tutoria qualitativa do docente, ao longo do processo educativo (BEHRENS, 2013a; 

PÉREZ GÓMEZ, 2015).  

 

A capacidade de aprendizagem, conforme Claxton (2005), faz parte da própria natureza 

do ser humano, uma vez que os indivíduos já nascem com a habilidade e a competência 

de moldar a própria mente e hábitos, a fim de ajustar-se aos contornos do mundo, a cada 

obstáculo e dificuldade que surge no decorrer da vida. É por meio da aprendizagem que 

se pode prever o que combina com o que, o que vai acontecer em seguida, o que pode 

ocorrer se se fizer isso em vez daquilo. Portanto, cada situação problemática e 

desafiadora deve ser compreendida e encarada como um estímulo e uma oportunidade 

para fortalecer e elaborar o potencial de aprendizagem (CLAXTON, 2005). 

 

Assim, em razão da alta complexidade do processo educativo, o professor não só pode 

como também lhe é fortemente demandada a assunção de um papel de permanente 

aprendiz, haja vista que, na sociedade contemporânea, os conhecimentos e saberes 

técnico-científicos constituem a base para que os sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem (isto é, tanto os próprios docentes quanto os alunos) possam assumir o 
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protagonismo de produzir, modificar e reinventar novos conhecimentos, desenvolver 

novos caminhos metodológicos, além de apropriar-se de diferentes meios e instrumentos 

para aprender. Tal demanda, contudo, requer uma maior conscientização acerca da 

provisoriedade e relatividade do próprio conhecimento, uma vez que tem sido exigido que 

esses professores e alunos lidem com conhecimentos e informações cada vez mais 

provisórios e mutáveis que circulam,  principalmente, por meio de recursos e instrumentos 

tecnológicos que são constantemente atualizados e modificados de forma vertiginosa 

(BEHRENS, 2013a, 2013b; SAMPAIO; LEITE, 2009; PÉREZ GÓMEZ, 2015). 

 

Dessa forma, se a resposta educacional oferecida a uma sociedade mutável e de 

constante incerteza está atribuída às práticas educativas que privilegiam competências, 

valores e atitudes que devem ser desenvolvidas nos alunos, para que esses possam 

integrar-se nessa sociedade de forma crítica e com autonomia (BEHRENS, 2013a, 

2013b; SAMPAIO; LEITE, 2009, PÉREZ GÓMEZ, 2015), pode-se inferir que o docente 

deve preocupar-se em cultivar a capacidade e o potencial de aprender a cada momento 

de sua prática pedagógica, levando em consideração a percepção dos recursos e as 

possibilidades que cada situação lhe permite, a fim de que, assim, possa compreender-

se como um “agente inteligente”; isto é, um indivíduo com “[...] todo o seu  conhecimento 

e know-how internalizados, mais as ferramentas e os recursos materiais que o mundo 

atualmente lhe disponibiliza [...]” (CLAXTON, 2015, p. 20), para um salto qualitativo na 

sua prática docente. 

 

Nesse sentido, advoga-se neste trabalho que a formação continuada de professores, ao 

voltar-se para ambientes de aprendizagem, com enfoque na reflexão e participação 

coletiva (IMBERNÓN, 2009), deve atentar-se em potencializar o que Claxton (2005) 

denominado de “os três pilares da aprendizagem”; isto é, a resiliência, a desenvoltura e 

a reflexibilidade, valendo-se da ideia de que subsidiar o professor a dar respostas aos 

desafios, possibilidades e oportunidades que o seu contexto peculiar lhe oferece, com o 

intuito de ampliar a capacidade e entusiasmo de aprender entre pares e de forma 

colaborativa, configura-se um esforço necessário para ampliar o potencial de 
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aprendizagem, uma vez que a aprendizagem nas suas mais altas potencialidades não se 

desenvolve de forma automática e espontânea (CLAXTON, 2005).  

 

Nessa perspectiva, espera-se que o professor, ao ter potencializada a sua capacidade 

de resiliência, torna-se capaz de permanecer envolvido com os desafios de aprender 

constantemente, no decorrer da sua atuação, e distinguir o essencial e o superficial, em 

termos dos conhecimentos relevantes que depositará na sua bagagem de experiências, 

mesmo com os percalços e dificuldades encontradas, uma vez que a capacidade de 

resiliência o torna capaz de lidar com a incerteza e persistir diante da adversidade. O 

professor resiliente possui maior capacidade de lidar com as emoções que surgem em 

decorrência da sua prática educativa, esquivando-se da sensação de desânimo e da 

inclinação em desistir sem ao menos tentar; isto porque a resiliência está relacionada a 

disposição em tentar, em “correr atrás” e também em saber interpretar de forma lúcida e 

coerente as situações  problemáticas que possuem o potencial de transformar-se em um 

estímulo para aprender sobre novos conceitos, ideias, usos de ferramentas etc. 

(CLAXTON, 2005). 

 

Já a potencialização da desenvoltura no docente lhe dá suporte para saber o que fazer 

quando não há muita clareza acerca de como proceder diante de algum obstáculo, uma 

vez que o professor desenvolto adquire um domínio prático de ambientes complexos, de 

modo a resolver problemas concretos de forma intuitiva, valendo-se de sua bagagem de 

experiências. A desenvoltura tem a ver com a busca de novos recursos e estratégias 

variadas, de modo que o indivíduo desenvolto vai além do já aprendido ou considerado 

aceito e adequado. Tal atitude possibilita maior capacidade de aprender e de tentar novas 

maneiras de ultrapassar os entraves que surgem no cotidiano (CLAXTON, 2005).  

 

Quanto ao objetivo de potencializar a capacidade de reflexão - o terceiro pilar da 

aprendizagem, apresentado por Claxton (2005, p. 141), pode-se destacar que essa 

capacidade oferece subsídios para que o professor possa “[…] olhar para dentro como 

para fora, tornando explícitos para si mesmo os significados e as implicações que podem 
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estar latentes dentro do nosso armazenamento de know-how originalmente não-

reflexivo”. 

 

A postura reflexiva permite que o docente conheça sua própria mente, identificando tanto 

suas potencialidades como suas fragilidades, de maneira a administrar eficientemente a 

forma como entende, assume, lida e aprende ao longo da sua atuação pedagógica, 

assumindo uma postura crítica e desenvolvendo um pensamento autônomo (CLAXTON, 

2005). A reflexão é compreendida como um processo metacognitivo que se caracteriza 

pela atividade de pensar sobre o próprio pensamento e sobre o próprio processo de 

aprender. Pérez Gómez (2015) destaca que a capacidade de metacognição auxilia no 

desenvolvimento da autonomia e da autorregulação das aprendizagens cotidianas e 

também no processo e aprender a aprender, de modo que o indivíduo pode conhecer os 

próprios pontos fortes e fracos, tanto no âmbito do conhecimento teórico, como no do 

fazer prático.   

 

Vale ressaltar, contudo, que as aprendizagens que incidem sobre a formação continuada 

do professor não acontecem de forma isolada. No mundo globalizado, em que as 

tecnologias digitais facilitam cada vez mais a interação em redes formadas por 

comunidades de indivíduos com os mais distintos propósitos (PÉREZ GÓMEZ, 2015), a 

aprendizagem também tem seu espectro ampliado quando há a interação com os outros 

e com o mundo. Moran (2013) acrescenta que o processo de aprendizagem tem seu 

equilíbrio quando há preocupação em integrar o sensorial, o racional, o emocional, o 

ético, o pessoal e, ainda, o social, para que, na sequência, seja realizado um movimento 

de interiorização, uma volta para dentro de si, de modo que o indivíduo aprendiz possa 

fazer sua própria síntese e seu próprio reencontro do mundo exterior com a própria 

reelaboração pessoal (MORAN, 2013). 

 

Portanto, ao buscar expandir a amplitude da aprendizagem na formação continuada, 

espera-se que os professores possam desenvolver um espaço coletivo de permanente 

construção de conhecimentos, competências e habilidades, a fim de aprimorar e 
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qualificar ainda mais sua prática educativa. Como consequência, espera-se, assim, 

professores mais resilientes, desenvoltos e reflexivos, para construir e trilhar os caminhos 

da sua própria formação, partindo do estímulo à imersão em seu ambiente educativo 

singular, como estratégia para a elaboração de subsídios práticos que, em redes de 

educadores, permitam-lhes compartilhar e refletir sobre suas experiências em torno da 

temática promovida pelo curso de formação - a qual se assenta no uso das tecnologias 

digitais como mediadoras no ensino do esporte. 

 

3.7 UMA COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM CONSTITUÍDA POR 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Uma perspectiva de formação continuada colaborativa que possui como propósito a 

promoção de aprendizagens em meio a coletividade, por meio da troca de experiências, 

ideias e discussões em conjunto, deve orientar-se a que os professores em serviço 

possam, de um lado, manter diálogos e reflexões com seus pares e, de outro, 

experimentar e colocar em prática suas próprias ideias, de modo que superem e 

esquivam-se dos entraves, dos obstáculos e das situações problemáticas que o seu 

contexto singular apresenta. Nessa perspectiva, as próprias tecnologias digitais, para 

além de mediadoras do processo de ensino e aprendizagem, também se revelam como 

um instrumento eficiente para estabelecer e manter redes de professores em constante 

contato e interação, a fim de esses profissionais aprimorarem e construírem em conjunto 

práticas pedagógicas significativas e inovadoras, em um verdadeiro coletivo docente.  

 

Nesse caminho, as plataformas digitais construídas para a implementação de ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA) despontam como novo espaço de interação e de 

encontro entre indivíduos que buscam aprendizagens significativas e de forma 

colaborativa. Tomando a definição elaborada por Almeida (2003), os ambientes virtuais 

de aprendizagem são 
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[...] sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de 
atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem 
integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de 
maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de 
conhecimento, elaborar e socializar produções, tendo em vista atingir 
determinado objetivo (ALMEIDA, 2003, p. 331).  

 

Esses espaços virtuais de aprendizagem oferecem condições para formas de interação 

síncrona e assíncrona entre os usuários, para uma comunicação unidirecional (através 

de um painel eletrônico, por exemplo), bidirecional (o correio eletrônico, por exemplo) ou, 

ainda, para uma comunicação multidirecional (por exemplo, a utilização de chats, fóruns, 

audioconferências, videoconferência etc.) (ONRUBIA; COLOMINA; ENGEL, 2010), além 

de também possibilitar recursos característicos da hipertextualidade, com base em “[...] 

sequências de textos articulados e interligados entre si e com outras mídias, sons, fotos, 

vídeos etc.” (KENSKI, 2012, p. 95), de modo que facilita a propagação de atitudes de 

cooperação entre os participantes, uma vez que a conectividade permite o acesso rápido 

à informação e à comunicação interpessoal, independentemente do tempo e do lugar 

(KENSKI, 2012). 

 

Outra dentre as principais características tecnológicas do ambiente virtual é o sentimento 

de telepresença, que faz com que os usuários de diferentes localidades acessem o 

mesmo ambiente em dias e horários diferentes e se sintam como se estivessem 

fisicamente juntos, trabalhando no mesmo lugar e ao mesmo tempo (KENSKI, 2012), o 

que também propicia ao conjunto de integrantes que fazem uso dessas plataformas a 

construção de uma verdadeira comunidade virtual de aprendizagem, haja vista os 

interesses e participação em comum, voltados para a ampliação da interatividade, troca 

de experiências e compartilhamentos de ideias, e também o propósito da promoção 

explícita de aprendizagens entre docentes, por meio do desenvolvimento de estratégias, 

planos, atividades e papéis específicos, atrelados às possibilidades e recursos das 

tecnologias digitais (COLL; BUSTOS; ENGEL, 2010). 

 

A comunidade virtual de aprendizagem, conforme Coll, Bustos e Engel (2010), ao 

promover a interação e fomentar a troca de informações profissionais entre pares, pode 
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colaborar para que os professores em formação continuada tenham garantido um espaço 

de aprendizagem, a fim de que possam compartilhar as vivências sobre o processo de 

imersão que cada um pode realizar em sua própria prática educativa, com foco na 

experiência, exploração e experimentação de novos conceitos, metodologias e 

conhecimentos, uma vez que tal processo, conforme aponta Claxton (2005), possibilita 

um domínio prático de ambientes complexos. Isto porque a imersão em um ambiente tão 

complexo como o ambiente educativo possibilita ao professor “[...] a identificação de 

padrões recorrentes nos contextos e experiências vivenciadas, o que permite fazer 

previsões, projeções e escolher as melhores ações e caminhos para se atingir os 

objetivos esperados” (BRUNO, 2010, p. 47). 

 

Nesse caminho, os ambientes virtuais de aprendizagem, por possibilitarem a combinação 

de diferentes ferramentas tecnológicas e o manejo de potentes bases de dados, 

permitem planejar, registrar e acompanhar o que é realizado, o que é dito ou quem o diz 

e para quem é direcionada cada fala (ABADIA; MONEREO, 2010) e, por consequência, 

configuram-se como uma ferramenta de apoio substancial para os professores 

trabalharem de forma colaborativa, uma vez que esses ambientes podem constituir-se 

um lugar de encontro em comum, ao valer-se dos meios de comunicação e interação que 

as plataformas virtuais oferecem, mesmo que os integrantes das comunidades de 

aprendizagens sejam oriundos de distintas localidades e espaços geograficamente 

afastados. 

 

Atualmente, há inúmeras plataformas pensadas para configurar-se como lócus de 

encontro das comunidades virtuais de aprendizagem. Uma delas, muito utilizada por 

instituições voltadas para a formação de professores, é o Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment), o qual se consiste em um sistema de gestão 

de cursos (Course Management System - CSM) desenvolvida em Hypertext Processor 

(PHP), com base em uma plataforma de código aberto - open source (LISBÔA et al., 

2009). De acordo com Lisbôa, et al. (2009), uma das principais vantagens do Moodle é a 

possibilidade de que qualquer utilizador possa modificar e fazer adaptações do ambiente 
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virtual, de acordo com as necessidades próprias da comunidade de aprendizagem 

(LISBÔA et al., 2009). 

 

Legoinha, Pais e Fernandes (2006) destacam que o conceito fundamental do Moodle é 

baseado em uma página em que são disponibilizados recursos e desenvolvidas 

atividades para e com os participantes do curso, sendo uma eventual metáfora para o 

sistema a designação inscrita sob a alcunha: “ambiente formativo ubíquo”. Além dessas 

características básicas, os referidos autores também acentuam que o Moodle apresenta 

um sistema de gestão formativo com “[...] forte componente de participação, comunicação 

e colaboração entre formandos, formadores e pares [...]” (LEGOINHA; PAIS; 

FERNANDES, 2006, p. 2), haja vista as ferramentas e recursos que são disponibilizados 

para a construção de conhecimento, por parte dos integrantes do curso e da interação e 

da cultura com outras experiências de aprendizagem (LISBÔA et al., 2009).  

 

Nessa perspectiva, o espaço de encontro que pode ser desenvolvido na plataforma 

Moodle oferece inúmeras ferramentas que podem contribuir para potencializar 

interações, no interior de uma comunidade virtual de aprendizagem, entre professores 

em formação continuada. Algumas dessas ferramentas e recursos básicos de apoio 

tecnológico disponibilizadas pelo Moodle podem ser conferidas no Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Recursos do AVA Moodle                                                              (Continua) 
 
Recursos Descrição das Funcionalidades. 

Modificar Perfil Permite que qualquer usuário altere informações pessoais. 

Disponibilizar Turmas Permite ao administrador que indique as turmas que serão disponibilizados ao 
início de cada ano/semestre/trimestre. 

Configuração da 
Disciplina 

Permite ao administrador alterar a visibilidade de qualquer recurso ou atividade 
dentro da disciplina, excluir ou acrescentar blocos e alterar atividades e blocos de 
lugar. 

Designar Funções Permite atribuir uma função ao usuário, ex.: moderador, estudante monitor editor, 
convidado da turma, entre outros. 

Participantes Permite acessar a lista de participantes, cadastrados no curso/disciplina. 
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Quadro 13 – Recursos do AVA Moodle                                                           (Conclusão) 
 
Mensagem Permite ao usuário e ao administrador enviar mensagem para qualquer 

participante da disciplina. 

Grupos Permite que o administrador da disciplina crie grupos para realizar atividades em 
grupo. 

Página de textos 
simples 

Permite criar páginas de texto simples para transmitir informações que não 
requeiram outros recursos.  

Página de texto Web Permite a criação de uma página web com a inserção de imagens, links e edição 
do código html. 

Link a um arquivo ou 
site 

Permite disponibilizar arquivos de diferentes formatos e links. 

Diretório/pasta Permite disponibilizar uma ou mais pastas de arquivos aos usuários. 

Rótulo Permite inserir links (em html) em qualquer lugar na exibição da página principal 
do curso, incluindo gráficos, animações, figuras, tabelas, etc. 

Base de dados Permite criar uma Base de dados, para o compartilhamento de diversos tipos de 
itens (diferentes tipos de arquivos, por exemplo) entre os participantes da 
disciplina. 

Chat O chat permite aos participantes uma interação síncrona (bate-papo, discussão, 
tira-dúvidas) via web. É uma maneira útil para promover a troca de ideias e 
discussões sobre os assuntos apresentados no curso. 

Enquete O administrador da página propõe uma pergunta do tipo enquete, disponibilizado 
múltiplas respostas. Pode ser usada em provas de múltipla escolha, coleta de 
opiniões sobre determinado tema etc.  

Fórum Permite realizar postagem de conteúdos, podendo ser estruturado de diferentes 
formas e incluir avaliações das postagens efetuadas. Podem também exibir 
imagens e arquivos anexados.  

Lição  Permite exibir conteúdos, baseada em ramificações e rotas de acesso. Consiste 
em um número de páginas que contem questões que redirecionam o usuário para 
o conteúdo disponível. 

Frequência  Permite controlar a frequência de cada um dos alunos nas aulas. 

Tarefa Tarefas permitem que o professor crie uma atividade na qual os usuários devem 
enviar arquivos (em qualquer formato) ou, ainda, respondê-la por intermédio do 
próprio Moodle.  

Wiki Um Wiki é uma página web que pode ser editada colaborativamente, ou seja, 
qualquer participante pode inserir, editar e apagar textos. Oferece suporte a 
processos de aprendizagem colaborativa. 

Nota Permite atribuir uma nota às atividades (provas, trabalhos, exercícios etc), com a 
possibilidade de criar categorias de notas e atribuir diferentes pesos. 

Arquivo no Moodle Todos os arquivos disponibilizados pelo administrador da página no Moodle ficam 
armazenados em uma única pasta, visível apenas para o administrador, servindo 
como um repositório para armazenar os arquivos utilizados. 

Fonte: Nunes et al. (2012, p. 1-2). 
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Importa destacar que o sucesso da utilização de recursos do Moodle, na formação 

continuada de professores e no estabelecimento de uma comunidade virtual de 

aprendizagem, está condicionado, em grande medida, ao desempenho estratégico criado 

pelo agente formador, de modo que este possa auxiliar e contribuir na adequação do 

curso ao público-alvo, ao contexto e aos objetivos que envolvem o espaço formativo entre 

professores (LISBÔA et al., 2009).  

 

Além do mais, conforme pontua Imbernón (2009), o formador deve ainda assumir um 

papel de prático colaborador, de uma maneira flexível e preocupado em constituir 

espaços formativos para a ajuda na análise de obstáculos individuais e coletivos que o 

professorado em formação continuada encontra para a solução de distintas situações 

problemáticas. Nesse quesito, o bom uso das ferramentas e recursos digitais, tanto para 

a utilização em projetos de aprendizagem, quanto para possibilitar o intercâmbio entre 

pares e o trabalho coletivo desenvolvido no interior de uma comunidade de 

aprendizagem, pode despontar para um espaço que passe do mero propósito de 

“atualização”, para um espaço de reflexão e inovação (IMBERNÓN, 2009). 

 

Entretanto, o autor destaca que esse processo deve ser prosseguido sem perder de vista 

a premissa de que o formador deve utilizar as potencialidades e possibilidades das 

tecnologias digitais, para contribuir, auxiliar e ajudar os professores a meditar sobre 

situações práticas, e, também, para que eles próprios possam pensar acerca do que se 

faz durante a execução de ações formativas, de forma que consigam definir nesse 

processo “[...] a deliberação acerca do sentido (e da construção deste, analisando e 

submetendo à revisão crítica o sentido da educação) e o valor ético das atuações [...]” 

(IMBERNÓN, 2009, p. 107).  

 

Tomando-se por base essa concepção, os momentos formativos pensados e 

direcionados aos professores em serviço adquirem garantias de uma interação entre 

pares que contribui para que emerja aprendizagens significativas com a mediação das 

ferramentas e recursos digitais pensados estrategicamente e para a promoção de 
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práticas pedagógicas inovadoras e significativas por cada docente integrante do coletivo 

de professores em formação.
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4 METODOLOGIA 
 

O propósito da pesquisa em tela é produzir e implementar um curso para o uso das 

tecnologias digitais no ensino do esporte, por meio de um ambiente virtual de 

aprendizagem que incentive o compartilhamento de ideias e experiências entre 

professores de Educação Física. Nesse sentido, optamos por assumir a abordagem da 

pesquisa qualitativa e estruturar o percurso metodológico em três momentos distintos, 

mas complementares, junto a oito professores de Educação Física, ao longo de uma 

formação continuada a distância na Plataforma Moodle-Cefor, cuja perspectiva assumida 

partiu dos pressupostos da pesquisa do tipo colaborativa. 

 

O primeiro momento, com um viés diagnóstico, esteve atrelado ao propósito de conhecer 

as percepções e necessidades formativas de professores cursistas, acerca das 

tecnologias digitais, no contexto dos esportes como objetos de conhecimento curricular.  

 

O segundo momento concentrou-se em implementar uma formação continuada, por meio 

de atividades e tarefas, cujo enfoque direcionou-se para discussões, reflexões, 

compartilhamento de ideias e experiências entre professores de Educação Física, 

relacionadas às tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem dos 

conhecimentos esportivos, tomando-se por base o referencial teórico da abordagem 

pedagógica que valoriza a aprendizagem colaborativa. 

 

O terceiro, por sua vez, esteve atrelado à avaliação do curso entre os professores 

participantes, a fim de compreendermos se as discussões empreendidas puderam 

contribuir positivamente no trabalho educativo em torno da utilização das tecnologias no 

ensino do esporte. 

 

No âmbito das pesquisas qualitativas, Richardson (1989) destaca que os estudos que 

assumem essa abordagem têm como objeto as situações complexas ou estritamente 

particulares, e seu emprego permite “[...] descrever a complexidade de determinado 
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problema, analisar a relação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais” (RICHARDSON, 1989, p. 39), além de contribuir 

no processo de mudanças de certos grupos e de compreensão, com significativo nível 

de profundidade acerca dos indivíduos participantes da pesquisa.  

 

Já Triviños (1987) reitera que a pesquisa qualitativa pode ser encontrada por meio de 

inúmeras nomenclaturas, como estudo etnográfico, pesquisa interpretativa, entrevista 

qualitativa, entre outros. O referido autor também salienta que há basicamente dois 

motivos principais que dificultam a definição do que se pode compreender por pesquisa 

qualitativa: um deles está relacionado à amplitude do próprio conceito desse tipo de 

investigação e o outro está atrelado aos limites e à falta de clareza sobre a sua 

especificidade e sua ação.  

 

Entretanto, Triviños (1987) afirma que tal abordagem possui como um de seus aspectos 

basilares o fato de não haver necessidade de sequenciamento tão fechado e rígido. Isso 

porque as informações colhidas e produzidas geralmente são interpretadas, de modo que 

dão ensejo a novas buscas de dados, em razão de não haver a necessidade de 

verificação tão rigorosa e previsão exata de todas as alternativas possíveis das hipóteses 

levantadas. Outrossim, as hipóteses, a depender do curso da pesquisa, podem ser 

abandonadas em função do surgimento de outras, as quais podem demandar novos 

caminhos para a investigação (TRIVIÑOS, 1987).  

 

Assim, Triviños (1987) indica cinco características básicas da pesquisa qualitativa: 

 
1º) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e 
o pesquisador como instrumento-chave; 
2º) A pesquisa qualitativa é descritiva; 
3º) Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 
simplesmente com os resultados e o produto; 
4º) Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; 
5º) O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 128-130). 
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Nesse contexto, as referidas características da pesquisa qualitativa guardam estreitas 

relações com o presente projeto, posto que: 

 

1º) Os dados da pesquisa foram produzidos e recolhidos, em um primeiro momento, por 

meio de questionário semiestruturado de caráter diagnóstico, aplicado aos próprios 

cursistas; além de tarefas e atividades, ao longo do curso de formação, na Plataforma 

Moodle, e também por questionário semiestruturado para avaliação do curso.  

 

2º) Partindo dos dados coletados nas entrevistas e nas atividades ao longo da formação, 

os quais ocorreram por meio de registro digital, pôde-se perceber a natureza descritiva 

do projeto. 

 

3º) O foco da pesquisa concentrou-se no processo de compreensão e construção de 

conhecimento, sem a busca obsessiva por resultados somente ao final da pesquisa, uma 

vez que o ponto principal de preocupação foi o processo formativo dos professores, no 

que diz respeito às reflexões e discussões que cada um compartilhou ao longo do curso 

de formação, de modo que se privilegiaram ações colaborativas durante a formação 

continuada, por meio da devida consideração sobre os distintos contextos e 

idiossincrasias de cada docente em formação. 

 

4º) Os dados oriundos da entrevista e do processo formativo não foram produtos 

analisados com a pretensão de comprovar e atestar suposições pré-concebidas. 

Outrossim, as observações e reflexões sobre os dados coletados foram realizados à 

medida em que eles emergiram do processo de investigação e serviram de suporte para 

a construção de um e-book para professores de Educação Física. 

 

5º) No decorrer da pesquisa, seja no diagnóstico, seja nos momentos formativos no 

ambiente virtual, os participantes da investigação foram investidos de protagonismo e 

autonomia para que eles contribuíssem na pesquisa com sugestões e observações sobre 
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as diferentes etapas do processo investigativo, haja vista que as análises foram 

realizadas tendo em vista tais contribuições.  

 

Cumpre salientar que, pelo fato de o projeto se valer da perspectiva de trabalho 

colaborativo entre investigador e professores participantes da pesquisa, a interação entre 

os indivíduos ocorreu numa relação sujeito-sujeito, em um processo que por si só pôde 

constituir-se uma ação educativa que viabilizou a produção de conhecimento, para um 

aumento de consciência e de capacidade de iniciativa transformadora entre os 

integrantes da investigação.  

 

Nesse sentido, os procedimentos metodológicos foram trilhados tendo em vista a 

compreensão e a elaboração de proposições sobre os problemas vividos e sentidos pelos 

professores, acerca das tecnologias digitais e os esportes como conhecimento curricular. 

Ressaltamos que é partindo dessa perspectiva que o projeto assumiu um caráter de 

pesquisa colaborativa. 

 

A prática colaborativa pressupõe que tanto o professor quanto o pesquisador produzam 

coletivamente saberes e compartilhem estratégias que promovam o desenvolvimento 

profissional, tendo como eixo central a atividade de produção de conhecimento e de 

formação que oportunize aos envolvidos que colaborem entre si, na busca por solucionar 

determinado problema educacional (IBIAPINA, 2008, p.32). 
 

[…] a pesquisa colaborativa não exige que os professores sejam co-
pesquisadores, no sentido estrito do termo, ou seja, participem de todas as 
tarefas formais de pesquisa com a mesma competência do pesquisador, o 
objetivo de trabalhar colaborativamente representa oportunidade para que os 
professores participem como co-produtores da investigação, sem 
necessariamente tornar-se pesquisadores. 

 

Conforme Ibiapina (2008, p. 34), a colaboração, por parte do pesquisador, ocorre quando 

a pesquisa “[…] contribui para o desenvolvimento profissional, quando planeja as 

sessões de formação, ajudando a enfrentar a complexidade das situações educativas às 

quais eles se confrontam cotidianamente […]”. Por parte dos docentes, a colaboração no 
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processo investigativo se dá quando eles “[…] refletem sobre suas práticas e 

compreendem as situações conflituosas inerentes ao trabalho docente” (IBIAPINA, 2008, 

p. 34). Para efeito de esclarecimento, a autora pontua que a colaboração é mútua, posto 

que a compreensão dos professores sobre o trabalho pedagógico por eles próprios 

desenvolvido é suscetível de influir nas balizas e nas orientações do pesquisador durante 

o desenvolvimento da pesquisa, e vice-versa (IBIAPINA, 2008). 

 

Tendo em vista a elucidação das etapas da investigação, optamos por formular os 

procedimentos da pesquisa em seis subcapítulos: o primeiro, “O curso”, aborda o 

processo de divulgação e inscrição ao curso de formação continuada; o segundo, 

“Participantes”, revela como os professores cursistas serão identificados no trabalho; o 

terceiro, intitulado “Primeiro momento da pesquisa”, trata da aplicação do questionário 

diagnóstico; o quarto subcapítulo, “Segundo momento da pesquisa”, apresenta a 

estrutura do curso e as atividades formativas; o quinto subcapítulo, “Terceiro momento 

da pesquisa”, trata sobre a aplicação do questionário avaliativo; o sexto subcapítulo, 

“Análise de dados”, apresenta a técnica de análise dos dados produzidos e coletados.   

 

4.1 O CURSO 

 

A formação continuada consistiu em um curso de extensão, o qual fora ofertado por meio 

de edital em parceria com o Centro de Referência em Formação e em Educação a 

Distância (Cefor) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), com disponibilidade de 35 

vagas, na modalidade a distância, e com carga horária total prevista de 80h, distribuídas 

em seis módulos, no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle 3.1. 

 

A divulgação do processo seletivo do curso, intitulado “Tecnologias Digitais no Ensino do 

Esporte”, ocorreu via sítio oficial e perfil institucional do Ifes/Cefor, no Facebook, e por 

meio de envio de mensagem para os e-mails institucionais de escolas e secretarias de 

educação dos municípios do Estado do Espírito Santo, ao longo do período de 20 de 

junho a 24 de julho de 2019 



 

 
 

97 

Figura 1- Divulgação do curso Tecnologias Digitais no Ensino do Esporte 
 

 
Fonte: Perfil institucional do Ifes/Cefor no Facebook. 

 

A inscrição do curso ocorreu por meio eletrônico, também no sítio oficial do Ifes/Cefor9 

para onde os candidatos enviaram, em arquivo único PDF.), os seguintes documentos 

digitalizados, conforme Edital 56/201910:  

 

• Requerimento de matrícula (ANEXO A);  

• Termo de cessão de imagem e de voz para fins educacionais (ANEXO B); 

• Documento oficial de identificação;  

• Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
9 A página do Ifes/Cefor está disponível em: <https://www.cefor.ifes.edu.br>. Acesso em: 15 jan. 2020. 
10 O Edital 56/2019 está disponível em: 
<https://cefor.ifes.edu.br/index.php/component/content/article?id=17100> . Acesso em: 26 jun. 2019. 
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• Comprovante de quitação eleitoral; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento;  

• Diploma de Graduação;  

• Certificado de Alistamento Militar (no caso de candidato do sexo masculino); 

• Ofício da chefia imediata comprovando ser professor de Educação Física em 

serviço.  

 

De 20 candidatos interessados no processo seletivo, 12 foram habilitados a participar e 

8 tiveram a solicitação de inscrição impugnada por não cumprirem com um dos requisitos 

acima. 

 

A convocação para o início do curso ocorreu via e-mail dos candidatos, por meio do qual 

foram encaminhados o número da matrícula de cada um e a senha padrão para o primeiro 

acesso. Nessa mensagem, também foi adicionado um link para um vídeo tutorial11 de 

primeiro acesso à plataforma Moodle-Cefor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XsdRz9u4bkc&t=2s>. Acesso em 26 jun. 2019. 
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Figura 2 – Modelo de e-mail de primeiro contato 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020). 

 

Quanto à proposta metodológica do curso, a dinâmica da formação, em relação aos 

professores, envolveu discussões teóricas e práticas sobre três temas principais: o 

primeiro abordou a influência do novo cenário social no trabalho pedagógico do professor; 

o segundo discutiu as possibilidades da aprendizagem colaborativa, no processo de 

ensino e aprendizagem dos esportes; e, o terceiro apresentou as possibilidades de uso 

das tecnologias digitais como mediadoras no processo de ensino e aprendizagem. 

 

As atividades realizadas foram constituídas por tarefas coletivas, por meio do incentivo 

em analisar e discutir, nos fóruns, sobre as possibilidades de repensar os recursos e 

ferramentas digitais como instrumentos didáticos, e também por meio de tarefas 
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individuais, dinâmicas, produção de textos, respostas a questionários, elaboração e 

aplicação de projeto em aula, com posteriores trocas de ideias, relatos de experiência e 

exposição dos resultados obtidos. 

 

Ao pesquisador coube a tarefa de planejar e elaborar a formação, com o desenvolvimento 

de conteúdo teórico e prático que balizou a construção de um material educativo no 

formato de e-book. Nesse sentido, o curso buscou enfocar as situações problemáticas, 

por meio das quais os próprios educadores puderam desenvolver e produzir saberes e, 

coletivamente, empreender um trabalho inovador nos seus distintos contextos de 

atuação. 

 

4.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes da pesquisa constituíram-se em oito professores de Educação Física 

regentes de classe nos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que 

efetivamente cursaram a formação a distância. 

 

Conforme citado no tópico acima, 12 professores foram habilitados a participar do curso, 

de acordo com os critérios do Edital 56/2019. Entretanto, quatro desses professores não 

fizeram o primeiro acesso na plataforma Moodle-Cefor e nem iniciaram o curso, mesmo 

com o contato do pesquisador por meio de endereço eletrônico. 

 

Assim, os oito participantes da pesquisa serão chamados de P1, P2, P3, e assim 

sucessivamente, a título de identificação dos dados que cada um contribuiu nesta 

pesquisa. 

 

4.2 PRIMEIRO MOMENTO DA PESQUISA  

 

O primeiro momento da investigação teve um caráter exploratório, porque se ocupou em 

conhecer as percepções prévias dos professores de Educação Física participantes. O 
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propósito dessa etapa da investigação assentou-se na realização de um “[...] diagnóstico 

das necessidades de formação, bem como dos conhecimentos prévios [...]” (IBIAPINA, 

2008, p. 40-41) acerca das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem 

dos esportes. Para isso, foi solicitado que os professores respondessem a um 

questionário semiestruturado, logo no primeiro módulo do curso (APÊNDICE B).  
 

4.3 SEGUNDO MOMENTO DA PESQUISA 

 

O segundo momento da pesquisa constituiu-se na realização das atividades e tarefas 

planejadas, em seis módulos, conforme descrição nos tópicos abaixo, os quais são 

compostos de materiais que auxiliaram na elaboração de um e-book voltado para 

professores de Educação Física. 

 

4.3.1 Módulo 1  
 
O primeiro módulo, com carga horária de 10 horas, esteve voltado para a capacitação 

básica e primeiros contatos dos professores na plataforma Moodle-Cefor. Para tanto, 

foram apresentados materiais audiovisuais sobre o Moodle e seus principais recursos, 

além de orientações acerca de como realizar postagens nos fóruns de discussão, anexar 

arquivos e acompanhar a progressão do curso. Nesse momento, também foi esclarecido 

que o curso compunha uma parte de uma pesquisa de mestrado, e que as discussões e 

reflexões, além dos materiais e conteúdos postados, serviriam como dados para a 

pesquisa. Assim, aos interessados em participar, o pesquisador solicitou leitura e 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE C), 

sendo este preenchido por oito professores. 

 

Ainda no primeiro módulo foram propostas tarefas com uso de recursos digitais como 

criação de um avatar, por meio do aplicativo Bitmoji12, além de realização de atividades 

 
12 Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitstrips.imoji&hl=pt_BR>. Acesso 
em: 10 mai. 2019. 
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de pesquisa para construção de um glossário sobre recursos e ferramentas do Google e 

elaboração de um breve texto em PowerPoint para autoapresentação, no fórum de boas-

vindas. 

 

Quadro 14 – Planejamento do curso - Módulo 1 
 

Módulo 1 Tema Atividade 
 

Carga horária (CH) 
  

Ambientação Moodle 
 

Material: vídeos, uso de aplicativos para 
apresentação e criação de avatar.  

10h • Capacitação básica e 
primeiros contatos 

• Criação de perfil. 
• Orientações sobre o acompanhamento do 

curso. 
• Informações sobre a emissão do 

certificado. 
• Participação no fórum de apresentação. 
• Vídeo sobre a dinâmica do curso e 

esclarecimento da utilização das 
discussões do fórum além de conteúdos 
postados em áudio e vídeo e imagem para 
análise de pesquisa de mestrado.   

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020). 
 

4.3.2 Módulo 2 
 

No módulo 2, de carga horária de 10 horas, as atividades foram elaboradas tendo como 

objetivo apresentar a abordagem de ensino do esporte presente na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), além de proporcionar reflexões acerca do cenário tecnológico 

atual, destacando novos paradigmas enfrentados pelos professores de Educação Física, 

na era digital. 

 

Os materiais de estudos da semana constituíram-se em dois textos de autoria do 

pesquisador (APÊNDICE D), cujo enfoque versou sobre a linguagem digital no processo 

de educação e as interconexões entre esse novo fenômeno e o ensino do esporte nas 

oito dimensões apresentadas pela BNCC (experimentação, uso e apropriação, fruição, 

reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo 
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comunitário), além de um vídeo com relato de experiência13 de um professor de 

Educação Física sobre uma prática pedagógica sobre os esportes de rebater. 

 

As atividades elaboradas para esse momento tiveram como base uma proposta de 

discussões sobre a importância de as propostas educativas levarem em conta a 

preocupação de desenvolver nos alunos conhecimentos valorativos e atitudinais como 

proatividade, protagonismo e autonomia. 

 

A segunda atividade foi a construção de um acervo digital com o uso do mural virtual 

chamado Padlet14 sobre as distintas modalidades do esporte, de acordo com a tipologia 

apresentada pela BNCC (esportes de marca; técnico-combinatórios; rede/quadra dividida 

ou parede e rebote; campo; taco; invasão territorial; combate). 

 

Quadro 15 – Planejamento do curso - Módulo 2 
 

Módulo 2 Tema Atividade 

Carga Horária (CH) O esporte como 
conhecimento curricular Material: vídeos no Youtube, apresentação de texto  

10h 

• Novos cenários 
sociais e os desafios 
e possibilidades 
enfrentadas pelos 
professores de 
Educação Física na 
era digital. 

• O esporte como objeto 
de conhecimento 
curricular na BNCC 

 
1. Conhecer as tipologias do esporte 

educacional elencadas pela BNCC e, de 
outro, objetiva apresentar-nos as possíveis 
conexões entre o ensino do esporte e as 
tecnologias digitais. 

2. Discussão no fórum sobre a importância em 
direcionar as propostas educativas para o 
desenvolvimento da proatividade, autonomia 
e protagonismo. 

3. Construção coletiva no padlet de propostas 
de tematizações que podem ser trabalhadas 
nas aulas de Educação Física e postagem 
do link. 
  

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020). 
 

 

 
13 Disponível em: <https://youtu.be/2xT-gfrMCLE>. Acesso em: 11 mai. 2019. 
14 Disponível em: <https://pt-br.padlet.com>. Acesso em 15 mai. 2019. 
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4.3.3 Módulo 3 
 
O módulo 3, por sua vez, também teve uma carga horária de 10 horas e preocupou-se 

em discutir a incorporação dos jogos eletrônicos que simulam os esportes reais como 

recurso para auxiliar no ensino deste último objeto de conhecimento curricular.  

 

Para isso, os materiais de leitura foram um texto desenvolvido pelo autor sobre a 

expressiva popularização dos jogos eletrônicos tanto no público adulto como no público 

jovem e a potencialidade dos valores educacionais que podem ser perseguidos 

(APÊNDICE E); uma matéria da revista Escola Nova15, sobre a possibilidade de trazer 

elementos dos jogos virtuais para os esportes reais; e um relato de experiência16 sobre 

uma prática educativa envolvendo jogos numa experiência virtual e real. 

 

As atividades da terceira semana consistiram em navegar na plataforma de jogos 

eletrônicos Click Jogos17 e conhecer os distintos jogos de simulação de esportes reais lá 

disponíveis e realizar uma postagem no fórum de discussão, de modo a relatar a 

experiência na navegação na plataforma, comentar sobre o jogo eletrônico selecionado 

e discutir sobre quais aspectos e elementos dele poderiam ser aproveitados no ensino 

dos esportes, destacando uma modalidade esportiva em específico. 

 

Quadro 16 – Planejamento do curso - Módulo 3                                                (Continua) 
 

Módulo 3 Tema Atividade 

 
Carga horária (CH)  

Os jogos eletrônicos e os 
esportes reais: possíveis 

interseções  
Material: apresentação de texto, vídeos 

 
15 Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/8469/praticas-reais-de-jogos-virtuais>. Acesso em: 
20 mai. 2019. 
16 Disponível em: <http://www.conecteecrie.ufc.br/2015/04/experimentacao-unesp-outros-tipos-de.html>. 
Acesso em: 20 mai. 2019. 
17 A plataforma de jogos digitais do sítio Clique Jogos está disponível em: 
<http://www.clickjogos.com.br/jogos-online/esportes>. Acesso em: 23 mai. 2019. 
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Quadro 16 – Planejamento do curso – Módulo 3                                                (Conclusão) 

10 horas 

• Refletir sobre as 
possibilidades de 
utilização dos jogos 
eletrônicos como 
ferramenta para o ensino 
dos esportes. 

 
1. Experimentar jogos eletrônicos de 

plataformas virtuais. 
2. Construção de propostas em torno dos jogos 

eletrônicos aplicadas ao ensino de alguma 
modalidade esportiva real. 
  

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020). 

 

4.3.4 Módulo 4  
 

O quarto módulo, com 10 horas de carga horária, enfocou a articulação da linguagem 

audiovisual no processo de ensino e aprendizagem, com especial destaque à produção 

de vídeos como elemento motivador para dinamizar a aprendizagem dos estudantes, 

acerca das dimensões do trabalho educativo sobre as práticas esportivas. 

 

Para isso, os materiais produzidos e selecionados foram: um texto motivador sobre os 

aspectos dinamizadores da linguagem audiovisual (APÊNDICE F), um recorte resumido 

do artigo sobre a estratégia de introduzir a produção de vídeo nas aulas, conhecida como 

“videoprocesso”18 (OECHSLER; FONTES; BORBA, 2017) e um artigo contendo um relato 

de experiência sobre a incorporação da estratégia da produção audiovisual no ensino do 

atletismo (ZOBOLI; MEZZAROBA, 2017). 

 

Também foi reservado um espaço para apresentação dos principais editores de vídeo 

que podem ser utilizados em celular e no computador19. 

 

A atividade do módulo consistiu em discussões sobre os limites e possibilidades de 

agregar as estratégias do “vídeoprocesso” na atividade de ensino do esporte, de modo 

 
18 O “videoprocesso” é uma estratégia de trabalho pedagógico envolvendo a produção de vídeos em cinco 
etapas, apresentada por Oechsler, Fontes e Borba (2017). 
19 Matéria do sítio Tecmundo, disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/edicao-de-video/101938-7-
melhores-editores-video-gratuitos-windows.htm>. Acesso em 22 mai. 2019. 
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que os participantes fossem instigados a apontar alguns elementos do trabalho esportivo 

possíveis com o uso da linguagem audiovisual. 

 

Quadro 17 – Planejamento do curso - Módulo 4 
 

Módulo 4 Tema Atividade 

 
Carga horária (CH)  

 a produção de vídeo como 
uma nova linguagem para 

ensinar e aprender os 
esportes 

Material: textos, vídeos e blogs sobre esportes, 
tutoriais 

10 horas 

• Discussão acerca das 
estratégias para o 
trabalho com a 
linguagem audiovisual 
no processo de ensino e 
aprendizagem dos 
esportes; 

• Pesquisar sobre os 
principais editores de 
vídeo disponíveis em 
celular e em 
computador. 

 
1. Conhecer a estratégia de trabalho com a 

linguagem audiovisual chamada 
videoprocesso. 

2. Pesquisar sobre os editores de vídeo; 
3. Discutir sobre a possibilidade e inserção do 

da linguagem audiovisual e apresentar uma 
proposta de ensino com uma modalidade 
esportiva, partindo da estratégia do 
videoprocesso. 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa, 2019 

 

4.3.5 Módulo 5 
 

O módulo 5 teve carga horária de 10 horas e trouxe uma discussão sobre o blog na 

educação, apresentando algumas tipologias para uso dessa ferramenta no processo 

educativo. 

 

Assim, os materiais apresentados para estudo foram uma matéria da Revisa Época 

intitulada “Blogs – os novos campeões de audiência”20, cujo propósito assentou-se em 

apresentar um panorama histórico de evolução do blog; um artigo sobre as tipologias do 

uso do blog no processo de ensino da Educação Física (SOUZA; HAMMES, 2011) e uma 

 
20 Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR74959-6014,00.html>. Acesso em 
25 mai. 2019. 
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reportagem do sítio do Ministério da Educação, acerca da experiência de um professor 

de Educação Física com o uso do blog nas aulas de handebol21. 

 

A atividade pensada para esta etapa foi a construção de uma página na web, com a 

utilização do Google Sites22, a fim de os professores conhecerem os principais recursos 

desse software, por meio de acesso a tutoriais no Youtube23; além de realizarem 

discussão no fórum sobre as tipologias do uso do blog, no processo de ensino do esporte.   

 

Quadro 18 – Planejamento do curso - Módulo 5 
 

Módulo 5 Tema Tarefa 

Carga horária (CH) 
O uso do blog para gerar e 

compartilhar conteúdo 
sobre o esporte 

Material: textos, tutorial e repositórios de objetos 
der aprendizagem 

10 horas 

• Conhecer a origem e 
as tipologias de uso do 
blog no processo 
educacional. 

• Conhecer e construir um 
blog utilizando o Google 
sites; 

• Discutir e refletir sobre 
as possibilidades e 
limites do uso do blog no 
processo de ensino do 
esporte.  

 
 

1. Compreender as possibilidades e inserção 
dos blogs no processo de ensino do 
esporte. 

2. Conhecer e explorar as ferramentas do 
Google sites. 

3. Discutir sobre as possibilidades e limites de 
inserção do blog no ensino do esporte, 
evidenciando o aspecto e dimensão do 
saber esportivo contemplado. 
  

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020). 
 

4.3.6 Módulo 6 
 

O módulo 6 é o de maior carga horária (30 horas), em razão da dimensão das tarefas 

pensadas para esse momento. O propósito deste módulo foi pensar nas possibilidades 

de agregar objetos virtuais de aprendizagem nas sequências didáticas desenvolvidas 

pelos professores cursistas. 

 
21 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/222-537011943/18034-blog-ajuda-a-atrair-o-
interesse-de-alunos-em-escola-de-palmas>. Acesso em 25 mai. 2019. 
22 Disponível em: <https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/products/sites/>. Acesso em: 25 mai. 2019. 
23 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6QYLt_PhH7E>. Acesso em: 25 mai. 2019. 
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Nesse sentido, os materiais de estudos foram três textos. O primeiro texto é uma matéria 

do site da Secretaria de Educação do Paraná que traz a definição de objetos virtuais de 

aprendizagem24. O segundo texto é um artigo em relato de experiência sobre as 

contribuições do uso do aplicativo “Futsal Rived”25 para o processo de ensino e 

aprendizagem do futsal (BAVARESCO; MULLER; RECH, 2014). O terceiro texto é um 

recorte do artigo de Silva et al. (2019)26, que trata sobre a sistematização de uma 

sequência didática tomando como referência o badminton. 

 

A primeira atividade para este último módulo estiveram relacionadas a navegação pelos 

diferentes repositórios de objetos virtuais de aprendizagem, a fim de que, assim, os 

professores selecionassem recursos tecnológicos para serem agregados em uma 

sequência didática que cada professor teve de construir e postar no fórum de atividades, 

com a finalidade de receber um retorno dos demais colegas.  

 

Já a segunda atividade foi aplicação da sequência didática elaborada e a discussão no 

fórum sobre as dificuldades e possibilidades encontradas, ao longo do processo 

educativo implementado. 

 

Quadro 19 – Planejamento do curso - Módulo 6                                                (Continua) 
                     

Módulo 6 
Possibilidades de agregar os 
objetos de aprendizagem em 

sequências didáticas 
MATERIAL: texto, vídeos, sites, tutoriais 

 
24 Disponível em: 
<http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=445>. Acesso em 
26 mai. 2019. 
25 Futsal Rived é um software didático sobre os aspectos técnicos do futsal, disponível no acervo digital 
da Unesp, o qual está disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/368459>. Acesso em 
27 mai. 2019. 
26 Disponível em: <https://sites.google.com/view/relatos-de-experincia/página-inicial>. Acesso em: 27 mai. 
2019. 
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Quadro 19 – Planejamento do curso – Módulo 6                                                (Conclusão) 

                              

30h 

• Os objetos virtuais de 
aprendizagem para a 
Educação Física; 

• Reflexão sobre 
ferramentas e recursos 
digitais em sequências 
didáticas;  

 
1. Pesquisar objetos virtuais de 

aprendizagem direcionados à educação 
física; 

2. Apresentar uma sequência didática 
envolvendo uma modalidade esportiva e o 
uso de recursos e ferramentas digitais; 

3. Aplicar a sequência didática e discutir 
coletivamente sobre a experiência 
apontando as possibilidades e limites 
encontrados. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020). 

 

4.4  TERCEIRO MOMENTO DA PESQUISA 
 

A avaliação do curso configurou-se no terceiro momento da pesquisa e ocorreu ao final 

do sexto módulo, por meio de um questionário semiestruturado (APÊNDICE G), o qual 

buscou-se verificar o aspecto da estética do curso, a análise de cada módulo (no que se 

refere aos objetivos que cada um desses momentos se propôs a atingir), os materiais 

utilizados para fomentar a discussão (textos, recursos tecnológicos), além das possíveis 

implicações da formação continuada na prática pedagógica de cada participante. 

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

A realização da análise de dados envolveu as informações coletadas nos questionários 

semiestruturados aplicados a professores de Educação Física, as discussões e produção 

de conteúdos em áudio, vídeo e textos, dos professores desse componente curricular ao 

longo do curso de formação continuada, por meio de atividades e tarefas avaliativas, em 

seis módulos e com carga horária de 80 horas, e a entrevista semiestruturada de caráter 

avaliativa, aplicada ao final do curso. 

 

O método de análise de dados utilizado foi a Análise de Conteúdos, que, conforme Bardin 

(2009), consiste em  
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativas ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens (p. 44).  

 

Assim, o processo de análise de dados promoveu iniciativas de explicitação, 

sistematização e expressão do conteúdo de mensagens e informações obtidas dos 

instrumentos de produção e coleta de dados, para a formulações de deduções lógicas e 

justificadas sobre a origem desses dados, como “[...] quem as emitiu, em que contexto 

e/ou quais efeitos se pretende causar por meio delas” (CAPPELLE; MELO; 

GONÇALVES, 2003, p. 4). 

 

Para isso, foram observadas três etapas da análise do conteúdo, apontadas por Bardin 

(2009). Quais sejam:  

 

a) a pré-análise: que consistiu no momento de organização propriamente dito, cujo 

objetivo foi “[...] tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a 

conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas 

[...]” (BARDIN, 2009, p. 121), por meio de leitura flutuante e exaustiva sobre o 

conjunto de material levado em conta para submissão aos procedimentos 

analíticos, com a finalidade de permitir a formulação de hipóteses e referenciação 

dos índices e elaboração dos indicadores a serem adotados na análise; 

 

b) A exploração do material: que se assentou em realizar um tratamento dos dados 

brutos do material, por um processo de codificação, para se alcançar o núcleo de 

compreensão das mensagens, o qual envolveu, conforme apontam Cappelle, 

Mello e Gonçalves (2003, p. 6)) “[...] procedimentos de recorte, contagem, 

classificação, desconto ou enumeração em função de regras previamente 

formuladas”;  
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c) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: que, segundo Bardin (2009, p. 

127, grifos da autora), é quando os “[...] resultados brutos são tratados de maneira 

a serem significativos (‘falantes’)”. 

 

Entre as possibilidades de emprego da Análise de Conteúdo apresentadas por Bardin 

(2009), esta pesquisa privilegiou a “análise de categorias”, mais precisamente, a análise 

por temas, para codificação dos dados obtidos das entrevistas semiestruturadas 

(diagnóstica e avaliativa) e das atividades e tarefas do curso, que versaram sobre 

compartilhamento de ideias e experiências em torno das tecnologias digitais, no processo 

de ensino dos esportes, por meio das três etapas supracitadas, conforme figura abaixo: 

 
Figura 3 – Categorias temáticas de análise da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020).
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5 RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentadas as discussões realizadas em duas categorias de 

análise, as quais surgiram por meio do exame tanto das respostas aos questionários 

quanto das atividades e tarefas cumpridas nos fóruns, ao longo do curso pelos 

professores participantes.  

 

Assim, a primeira categoria, intitulada “O compartilhamento de ideias e experiências 

educativas entre os professores”, teve a intenção de discutir sobre os dados produzidos 

pelos professores cursistas por meio da realização de tarefas e de discussão em fóruns 

do ambiente virtual de aprendizagem, sendo dividida em três subcategorias. 

 

A primeira subcategoria, nomeada “Estratégicas didático-metodológicas em torno do 

ensino do esporte”, apresenta análises sobre diálogos e apontamento dos professores 

sobre as distintas estratégias que estes já desenvolvem nas suas práticas pedagógicas 

em torno do esporte; a segunda subcategoria intitulada “Recursos e ferramentas 

tecnológicas no ensino do esporte” destaca algumas reflexões elaboradas pelo coletivo 

de professores sobre os jogos eletrônicos, produção de vídeos e uso dos blogs; e a 

terceira subcategoria, “Implementação das sequências didáticas”, teve o intuito de 

apresentar análises acerca da experiência dos professores na efetivação de práticas 

pedagógicas com uso de tecnologias.  

 

Já a segunda categoria, cujo título é “Implicações do curso para a atuação docente”, traz 

uma reflexão sobre algumas evidências das contribuições advindas da experiência 

formativa vivenciada pelos professores, no âmbito da formação em serviço e da atuação 

docente. 
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5.1 O COMPARTILHAMENTO DE IDEIAS E EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS ENTRE 

PARES. 

 

Conforme Imbernón (2009), um dos pressupostos da formação continuada é fomentar o 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores, potencializando 

um trabalho colaborativo entre pares que incentive uma real reflexão sobrea atuação 

docente nas distintas instituições educacionais, de modo que seja possível um exame 

dos esquemas de funcionamento, atitudes, dificuldades e facilidades encontradas. 

 

Nessa perspectiva, os professores cursistas participaram, de forma ativa e engajada, de 

discussões, reflexões e troca de ideias que serviram de base de dados para análise desta 

categoria, conforme demonstra o quadro abaixo, com a relação ao cumprimento das 

atividades de cada módulo.  

 

Quadro 20 – Realização das atividades do curso               
                      
Professor Módulo 1 

Ambienta
ção 

Módulo 2 
O esporte como 
conhecimento 

curricular  

Módulo 3 
Os jogos 
eletrônico

s e os 
esportes 

reais 

Módulo 4 
A 

produção 
de vídeo  

Módulo 5 
O uso do 

blog 

Módulo 6 
Possibilidades 
de agregar os 

objetos de 
aprendizagem 
em sequências 

didáticas 

 Fórum de 
apresenta

ção 

Atividad
e 1 

 Fórum 2  Fórum 3 Fórum 4 Fórum 5 Ativida
de 2 

Ativida
de 3  

P1 X X X X X X X X 

P2 X X X X X X X X 
P3 X X X   X X X X 
P4 X X X X X X X X 
P5 X X X X X   X X 
P6 X X X X   X X X 
P7 X X X X X X X X 
P8 X X X X     X X 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020) 
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Assim, nas subcategorias a seguir encontram-se as análises realizadas em torno das 

atividades desenvolvidas ao longo dos módulos do curso, as quais fomentaram, de um 

lado, uma perspectiva pedagógica orientada pela concepção de aluno como sujeito 

produtor de conhecimento, e, de outro, as potencialidades do uso das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem do esporte, tomando-se por base três momentos 

formativos traçados para o curso: o primeiro, que tratou das discussões sobre os 

aspectos didático-metodológicos em torno do esporte já desenvolvidos pelos próprios 

professores em seus respectivos contextos de atuação; o segundo que abordou as 

possibilidades pedagógicas dos recursos digitais (jogos eletrônicos, vídeos e blogs); e o 

terceiro, que estimulou a implementação de sequências didáticas. 

 

5.1.1 Estratégias didático-metodológicas em torno do ensino do esporte 
 

No primeiro momento do curso, as discussões entre os professores foram empreendidas 

com base no pressuposto de que o uso pedagógico das tecnologias exige o 

empreendimento de pensar e repensar os procedimentos metodológicos que favorecem 

a promoção de maior protagonismo nos estudantes para que estes se sintam agentes 

produtores do conhecimento.  

 

Conforme destaca Behrens (1999), um dos grandes desafios dos professores na 

atualidade está atrelado ao compromisso de esses profissionais desenvolverem práticas 

educativas que contemplem o incentivo à participação ativa do aluno nos processos de 

ensino e aprendizagem, haja vista que a sociedade atual exige da escola a formação de 

cidadãos que “[...] tenham capacidade de tomar decisões, que sejam autônomos, que 

produzam com iniciativa própria, que saibam trabalhar em grupo, que partilhem suas 

conquistas e que estejam em constante formação” (BEHRENS, 1999, p. 386). 

 

Assim, por meio das discussões coletivas que possuíram o potencial de incidir em novas 

reformulações na atividade de ensino dos docentes e no processo de aprendizagem que 

os alunos vivenciam na escola, foram evidenciados três pontos de reflexão entre os 
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professores sobre a prática pedagógica que é desenvolvida por cada um, com base na 

perspectiva da aprendizagem colaborativa em Behrens (1999), quais sejam: primeiro, o 

enfoque na atividade de pesquisa; segundo, a orientação por um viés crítico; e terceiro, 

o estímulo pedagógico voltado aos conhecimentos valorativos e atitudinais. 

 

O primeiro desses pontos de reflexão, enfatizados pelos professores P4, P5 e P7, esteve 

concentrado em propostas de incorporação da atividade de pesquisas no processo de 

ensino e aprendizagem do esporte, como forma de provocar o engajamento e a 

participação ativa dos alunos.  

 

Especificamente, o professor P7, ao referir-se sobre a própria atuação docente, ressaltou 

que, para além do aspecto prático do trabalho pedagógico com o esporte, tem inclinado 

a sua prática pedagógica para perspectivas mais conceituais do conhecimento esportivo, 

por meio das informações advindas do estímulo que ele tem implementado na atividade 

de pesquisa, para despertar o interesse dos alunos.  

 
[...] venho há algum tempo saindo do contexto estritamente prático do esporte e 
utilizando mais os meios teóricos, antes das aulas fazemos muitos debates sobre 
as modalidades esportivas para despertar maior interesse dos alunos em 
participar das aulas [...]. Através disso, venho apostando na proposta de fazer 
com que eles pesquisem e tragam as informações que eles conseguirem, 
utilizando as fontes de pesquisas que tiverem acesso (P7 – FORUM 2). 

 

Nessa ótica, a perspectiva do professor P7 em agregar a pesquisa como forma de 

dinamizar e estimular o aluno a conhecer e se interessar mais pelo esporte está em 

consonância com a apropriação da atividade de pesquisa como postura pedagógica, 

destacada por Behrens (2013b), haja vista que essa estratégia, conforme defende a 

referida autora, contribui para a produção do conhecimento e a superação da mera 

reprodução, cópia e imitação, na medida em que possibilita ao aluno se apropriar, 

construir, reconstruir e produzir diferentes saberes e reconhecer que os diversos objetos 

de conhecimento curriculares não estão prontos e acabados, mas são produtos de um 

trabalho de investigação provisória que podem ser modificados, revistos, ampliados e 

transformados, de acordo com o momento histórico.  
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Além disso, outra questão agregada à atividade de pesquisa que fora elencada em 

discussão está relacionada aos esforços que o professor P5 relatou estar empreendendo 

para ampliar e diversificar o leque de possibilidade de práticas esportivas a serem 

abordadas e trabalhadas pedagogicamente na escola, em consonância com o princípio 

defendido por Betti (1991), acerca do compromisso do professor em proporcionar o 

acesso ao maior número de práticas corporais na escola. 

 
Estou em constante questionamento para tentar despertar nos meus alunos, o 
interesse e participação nas aulas de Educação Física que ministro. Procuro 
trabalhar com conteúdos diversificados, que fazem parte do universo jovem, por 
exemplo os Esportes Radicais aprendendo a teoria e a prática através de 
pesquisas e apresentações em grupo (P5 – FORUM 2). 

   

Em concordância com o professor P5, importa ressaltar a reflexão de Betti (1991), quando 

este autor assevera que o trabalho pedagógico em torno da Educação Física deve ser 

orientado pelo esforço em diversificar as práticas corporais trabalhadas na escola, por 

meio de propostas metodológicas que também permitam o favorecimento do caráter 

lúdico, prazeroso e espontâneo dos movimentos corporais e a consideração pela 

expressividade de cada estudante ao realizar, experimentar e fruir as diferentes 

modalidades esportivas.  

 

Assim, a atividade com pesquisa, na medida em que estimula tanto o professor quanto o 

estudante a buscar informações e conteúdos que possam subsidiar a prática das 

diferentes modalidades esportivas, revela-se, para o professor P5, um fator facilitador na 

tarefa de ampliar o repertório de práticas esportivas assumidas no processo de ensino e 

aprendizagem, dado que, nessa concepção de trabalho, não há necessidade obrigatória 

de conhecimento e domínio sobre todas os esportes; mas, como afirma Rangel-Betti 

(1999), há de haver o entusiasmo e o incentivo em estar aberto para aprendizagens 

contínuas, por meio de um processo focalizado na busca, investigação e articulação de 

conhecimentos para apropriação pedagógica. 
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Nessa perspectiva, o professor P4 também enfatizou que a proposta de atribuir maior 

enfoque na atividade de pesquisa lhe permite a proposição de aulas em que os alunos 

possam inventar e reinventar novos jogos e práticas esportivas 

 
Sempre proponho tarefas aos meus alunos, que é de invenção ou reinvenção de 
novos jogos ou brincadeiras que possam ser pesquisadas e aplicados dentro de 
uma aula de EF. Normalmente partimos de um jogo ou brincadeira já conhecido 
e lançamos as propostas de pesquisas em grupos para a gente fazer alterações 
que visam: ampliar a jogabilidade para mais participantes, permitindo que eles 
tenham condições de equidade no decorrer da partida (P4 – FÓRUM 2). 

 

Vale destacar que a proposta de incentivo à pesquisa citada pelo professor P4, em 

consonância com o que afirma Behrens (2013b), permite ao aluno avançar com 

autonomia no processo educativo, a exprimir-se com propriedade, a construir seus 

próprios espaços, a tomar iniciativas, a participar com responsabilidade e, 

primordialmente, a sentir-se sujeito corresponsável pelo processo de aprendizagem que 

é desenvolvido nas aulas, na medida em que lhe é investido protagonismo e 

responsabilidade em construir os percursos educativos, com a mediação do professor, 

para pensar novas possibilidades de jogar, para além das formas definidas nos esportes 

convencionais. 

 

De acordo com Rangel e Darido (2014), o professor contribui para o aumento da estima 

dos alunos em participar de forma engajada das aulas, quando incentiva-os a lançar 

proposições para o processo educativo a ser desenvolvido por meio de um planejamento 

que favoreça os próprios alunos a definirem agrupamentos para o trabalho pedagógico, 

a reformularem regras e adequarem os materiais e usos dos espaços para a prática 

desportiva na escola, tal como aponta o professor P4.    

 

Por conseguinte, vê-se que a perspectiva de introdução de propostas que fomentem a 

atividade de pesquisa apresentadas pelos professores P4, P5 e P7, possui a 

potencialidade de despertar maior interesse dos estudantes pelo processo de ensino e 

aprendizagem dos esportes, uma vez que essa estratégia metodológica, segundo 

defende Pérez Gómez (2015, p. 113),  
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[...] prende a atenção dos alunos em um processo intencional e ordenado de 
diagnóstico de problemas, busca de informação, observação e coleta de dados, 
diferenciação de alternativas, elaboração e planejamento da investigação, 
formulação de hipótese, discussão entre iguais, busca pela informações de 
especialistas, desenvolvimento de processos de análise, formulações de 
argumentos e propostas de síntese. 

 

Já o segundo ponto de discussão evidenciado pelos professores está relacionado à 

importância de desenvolver uma prática pedagógica em torno do esporte que desperte a 

criticidade, por meio do incentivo de o aluno problematizar o contexto social em que está 

imerso, considerando os diferentes contextos culturais, raciais, históricos, de classe e de 

gênero, a fim de favorecer a formação de cidadãos, homens e mulheres, éticos, humanos 

e solidários 

 

Nesse particular, vale destacar o relato do professor P3 acerca do trabalho pedagógico 

em processo de desenvolvimento nas suas aulas, o qual tem sido direcionado a um 

espectro crítico, a fim de os alunos compreenderem as estruturas e concepções 

subjacentes à prática esportiva na sociedade e desnudarem, refletirem e repensarem 

determinadas atitudes e valores que são reproduzidos quando estão imersos na prática 

esportiva vivenciada na escola.  

 

Em específico, o professor P3 destaca que tem empreendido uma prática pedagógica 

voltada para a reflexão sobre as questões de gênero que imergem entre os alunos e 

alunas nas aulas de Educação Física. 

 
Com o que mais bato de frente nas minhas aulas é a questão de gênero por 
causa da dificuldade que encontro em fazer os meninos e meninas jogar juntos. 
Desde a copa do mundo de futebol feminino venho abordando esse assunto com 
o ensino médio. Discutindo em sala sobre a importância da gente preservar os 
mesmos direitos de espaço e tempo nas aulas para meninos e meninas e sobre 
a luta histórica das mulheres pelo direito a jogar nas olimpíadas (P3 – FÓRUM 
2). 

 

Nesse sentido, um trabalho crítico deve estar atento a que as diferentes possibilidades 

de tematização da prática esportiva sejam instigadas e promovidas por meio de 
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problemáticas que podem ser identificadas no contexto social onde os alunos estão 

inseridos (SOARES et al., 1992).  

 

A título de exemplo, uma dessas temáticas destacada pelo professor P3, as questões de 

gênero, segundo Rangel e Darido (2014), servem como possibilidades de um trabalho 

pedagógico crítico em torno do esporte para que turmas heterogêneas compostas de 

alunos e alunas com diferentes experiências e vivências motoras possam utilizar as 

práticas corporais como meio eficazes de superar a exclusão nas aulas de Educação 

Física, por meio do reconhecimento, compreensão e reflexão sobre os fatores que 

provocam a segregação entre meninos e meninas. 

 

Vale destacar que o aspecto crítico do trabalho com o esporte tem a ver com a 

dialogicidade e com a abertura para discussão, conforme aponta Behrens (2013b) e 

acentua o professor P3, pois alguns dos aspectos fundamentais da criticidade assentam-

se na participação autêntica do aluno no processo educativo, no estímulo à exposição do 

ponto de vista de cada um e na consideração e apreço aos conhecimentos e saberes que 

cada um possui, a fim de que, juntos, possam buscar uma transformação e superação 

dos fatores que geram exclusão, desigualdade e injustiças de diversas naturezas.   

 

Já o terceiro ponto de reflexão, o qual foi destacado pelos professores P1, P2 e P8, está 

relacionado ao aspecto de uma educação holística que enfoque, no processo educativo, 

não apenas os conhecimentos científicos racionais do esporte (aspectos técnicos e 

táticos), mas também o exercício de um conjunto de habilidades, atitudes e valores que, 

de forma interligada, estimulem o desenvolvimento harmonioso das dimensões da 

totalidade pessoal: física, intelectual, emocional e espiritual. 

 

Nesse contexto, o professor P1 destaca que tem buscado constantemente promover e 

criar condições para a participação dos seus alunos em ações esportivas na escola e fora 

dela, pois enfatiza que o ambiente de integração proporcionado pelos esportes 

oportuniza a ele o desenvolvimento de estratégias e situações pedagógicas em que os 
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alunos desenvolvam atitudes e valores caros não só para o ambiente desportivo, mas 

para a vida e para o exercício da cidadania, como o respeito, a ética e o espírito de 

entreajuda e responsabilidade.  

 
Seja o professor que você gostaria de ter. Esse é o meu maior objetivo e desafio, 
um dilema profissional. Sendo assim insisto pela participação de todos nos jogos 
internos e nos jogos escolares, me preocupo em proporcionar experiências 
novas, satisfação, alegria, realização, desenvolvimento, resultados, aos meus 
alunos, mas com responsabilidade e respeito. Não busco alto rendimento, mas 
realização pessoal de cada um, valorizando a dedicação, garra, força de vontade, 
fair play, o espírito esportivo, a ética no esporte, a oportunidade de criar novas 
amizades e lidar com os sentimentos potencializados pelo ato de jogar. Observo 
que os alunos ficam mais confiantes, a partir da vivencia prática, receberam, 
informações, conhecimentos sobre as modalidades esportivas, 
apresentaram maior autonomia respeito e responsabilidade (P1 – FÓRUM 2). 

 

Os professores P2 e P8 também salientaram que o trabalho educativo que é desenvolvido 

por ambos possui a preocupação em estimular o exercício de valores como o respeito 

entre os alunos, nos momentos de jogo, e a resolução de problemas, com atitudes de 

diálogo entre os alunos e com o incentivo na participação cooperativa entre grupos, para 

fomentar um ambiente oportuno ao processo educativo em torno da prática esportiva. 

 
Acho que é importante preservar o respeito e a não violência nas aulas práticas. 
No início do ano os alunos estavam apresentando comportamento meio 
agressivo e outros alunos não queriam participar com eles. Mas depois eu 
comecei a trabalhar mais com a importância de respeitar as regras do esporte e 
orientar a me chamar para eu resolver os conflitos. Isso ajudou meus alunos a se 
conscientizarem que é preciso saber respeitar um ao outro e as regras esportivas 
(P2 – FÓRUM 2).  

Estou proporcionado mais momentos de diálogo para superar a dificuldade que 
os alunos tem de praticar as aulas de educação física juntos, principalmente 
promovendo a motivação dos alunos na cooperação e participação de todos em 
grupos. Tenho preferência pelos jogos cooperativos porque essa estratégia 
contribui na participação dos alunos nas aulas (P8 – FÓRUM 2). 

 

Importa destacar que a perspectiva holística do trabalho pedagógico, ao buscar a 

superação da fragmentação do conhecimento, por meio do resgate do ser humano em 

sua totalidade, auxilia que os alunos sejam capazes de desenvolver e fortalecer atitudes 

caras ao exercício da cidadania, para a proposição de soluções necessárias ao 

enfrentamento das adversidades do seu contexto social, com autonomia, valorização do 
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diálogo, atuação com compromisso e predisposição para a cooperação e para a tomada 

de decisões com responsabilidade e ética (BOLZANI, 2015).   

 

Nessa perspectiva, o trabalho perspectivado em fomentar valores e atitudes, como forma 

de responder às inúmeras situações desafiadoras que emergem da prática do esporte, 

conforme apontado pelos professores P1, P2 e P8, contribuem para o desenvolvimento 

de uma visão complexa e holística, além de evidenciar elementos do trabalho pedagógico 

baseado em um paradigma de educação que valoriza o aluno como um indivíduo que 

produz conhecimentos e atua de forma autêntica no processo de ensino e aprendizagem.  

 

Portanto, partindo de uma perspectiva de autoanálise sobre a própria atuação docente, 

as reflexões e discussões empreendidas entre os professores, acerca das distintas 

estratégias de trabalho com o esporte, tenham elas o enfoque na atividade de pesquisa, 

na orientação por um viés crítico ou mesmo em uma concepção de estímulo aos 

conhecimentos valorativos e atitudinais, deixaram em relevo que a experiência formativa 

possibilitou-lhes evidenciar e partilhar importantes elementos didáticos e pedagógicos 

que cada um desenvolve em seu contexto de trabalho e que, por sua vez, podem 

oportunizar que os alunos atuem com mais autenticidade e engajamento participativo, no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

5.1.2  Recursos e ferramentas tecnológicos no ensino do esporte 
  

No segundo momento do curso, foram estimuladas discussões que buscaram contribuir 

para os professores pontuassem possibilidades de articulação dos jogos eletrônicos, uso 

e produção de vídeo, blog no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, por 

meio da análise dos diálogos elaborados pelos professores, foram evidenciadas algumas 

reflexões sobre as possibilidades de dosagem pedagógica para cada um dos recursos e 

ferramentas digitais em enfoque nos fóruns. 

 



 

 
 

122 

5.1.2.1 Jogos eletrônicos 

 

Os professores foram instigados a pontuar algumas possibilidades de atribuição de valor 

pedagógico aos jogos eletrônicos acessíveis nas plataformas virtuais de games gratuitos 

e no formato de jogos conhecido como exergames, que capturam e permitem a 

visualização dos movimentos reais dos usuários, no momento do jogo. 

 

Nessa perspectiva, o primeiro destaque enfatizado pelos professores foi o uso dos jogos 

eletrônicos que simulam os esportes reais como forma de contribuir para o aluno 

compreender melhor as possibilidades de realizar gestos e movimentos característicos 

de cada modalidade e como forma de estimular que o estudante tenha uma percepção 

mais ampliada da modalidade esportiva trabalhada. 

 

Especificamente sobre às plataformas de jogos eletrônicos acessíveis em computador, 

celular, tablets e outros dispositivos similares, os quais compõem o conjunto de recursos 

digitais tradicionalmente estáticos (BARBOSA, 2008), o professor P2 ressaltou que a 

prática virtual desses jogos pode possibilitar a uma nova forma de experimentação das 

regras e fundamentos e favorecer que o aluno compreenda a lógica interna do esporte, 

de forma mais lúdica.  

 
Eu utilizaria plataforma de jogos online no início da inserção do jogo, para que os 
alunos tivessem uma visão prática do esporte e uma experimentação de suas 
regras no geral. Passado isso, a inserção prática na aula seria efetuada e com o 
passar do jogo as dúvidas seriam esclarecidas através do professor e da 
plataforma. Os alunos poderiam continuar utilizando o jogo na plataforma e 
poderiam até desafiar seus colegas de turma (P2 – FÓRUM 3).  

 

Nesse aspecto, o professor P2 destaca que os jogos eletrônicos que abordam os 

esportes, por enfocar a simulação e por possibilitar a experimentação virtual de 

elementos gestuais das diferentes modalidades esportivas, pode contribuir para que, no 

seu processo pedagógico, os alunos compreendam o aspecto procedimental dessas 

práticas corporais, ao mesmo tempo em que contribui para o entendimento da lógica 

interna do esporte; isto é, do “[...] sistema de características próprias de uma situação 
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motora e das consequências que esta situação demanda para a realização de uma ação 

motora correspondente [...]” (PARLEBAS, 2001, p. 302), de forma mais lúdica e com 

ênfase maior na atuação de engajamento e pesquisa do aluno, em contraponto à 

perspectiva tradicional que enfatiza demasiadamente o aspecto da oralidade do 

professor. 

 

Os professores P1 e P8, por outro lado, destacaram que os jogos eletrônicos acessíveis 

em plataformas virtuais podem configurar-se em uma possibilidade de vivenciar 

virtualmente muitos esportes que não são tão acessíveis na escola, seja por falta de 

espaços adequados, seja por carência de materiais apropriados. 

 

A este respeito, vale destacar a fala do professor P8, especificamente sobre a alternativa 

de contemplação da dimensão da fruição e da experimentação, quando os espaços ao 

ar livre ou as famosas quadras poliesportivas estão impossibilitadas momentaneamente 

de serem utilizadas, o que lhe impõem a necessidade de adaptação do planejamento 

para o desenvolvimento das aulas práticas. 

 
Costumo utilizar os recursos dos jogos em períodos que desenvolvo o conteúdo 
Xadrez, quando estou com espaços físico reduzido ou por necessidade de 
adaptação do planejamento para desenvolver as aulas, em especial o conteúdo 
Xadrez costumo utilizar a plataforma CBX ou o jogo Chess. Os alunos acabam 
utilizando posteriormente para aprenderem realmente jogar (P8 – FÓRUM 3). 

 

Ademais, o professor P1 também expôs que, em razão principalmente da facilidade de 

acesso às plataformas virtuais, devido à gratuidade dos jogos, e, em menor grau, da 

dispensa de um espaço tão ampliado, pôde experimentar o uso dos jogos eletrônicos em 

sua prática educativa, como uma forma de diversificar o repertório de práticas esportivas 

a que os alunos podem ter acesso, em especial, por meio do trabalho com a modalidade 

esportiva de badminton. 
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Através do conteúdo badminton trabalhado nas minhas aulas e pesquisas feitas 
nas plataformas gratuitas, usei o jogo eletrônico: Stick Figure Badminton 2, como 
proposta pedagógica. E coma já havia dito em outra postagem; após os alunos 
vivenciaram toda uma atmosfera dos Jogos Escolares, e terem pouca vivência 
prática e familiaridade com o badminton por causa da falta de recursos na escola 
e espaços adequados, acreditei que seria frustrante, não conseguiriam jogar, não 
aconteceria a dinâmica do jogo, mas após pesquisar na internet, percebi que 
poderia utilizar esse jogo na plataforma virtual com propósitos educacionais para 
as minhas aulas (P1 – FÓRUM 3). 

 

Além disso, o professor P1 destacou que, por intermédio das leituras empreendidas e 

pesquisas adicionais fomentadas pelo módulo 3 (que tratou exatamente dos jogos 

eletrônicos), tomou conhecimento de uma estratégia didática para trabalhar com os jogos 

virtuais articulados ao ensino do esporte: a gameficação, que, segundo Alves, Minho e 

Diniz (2014, p. 76), “constitui-se na utilização mecânica dos games em cenários non 

games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e pelo 

entretenimento”. 

 
No Socrative um aplicativo para gamificação, as estratégias metodológicas, 
empregadas através de diferentes plataformas (web, consoles, PC, dispositivos 
móveis etc.) que permitam ao professor criar sua sala digital e librar acesso para 
os alunos em momentos escolhidos; criando ou importando por 
compartilhamento quizzes por questionário; jogos com formação de equipes, 
definir o ambiente e a narrativa do jogo, missão e objetivo; o sistema de 
pontuação, recursos, estratégia do jogo, etc. Ao final o professor pode solicitar 
um relatório onde está registrado o desempenho individual dos alunos (P1 – 
FÓRUM 3).  

 

Nesse contexto, a estratégia da gameficação pode ainda criar um ambiente propício para 

a cooperação, a colaboração e o compartilhamento entre os indivíduos, para eles possam 

resolver problemas que vão surgindo no processo de ensino e aprendizagem, visto que 

essa estratégia enfoca o aspecto da motivação e o sentimento de participação dos 

sujeitos envolvidos, de forma lúdica (ALVES; MINHO; DINIZ, 2014), tornando o processo 

de ensino e aprendizagem mais dinâmico, haja vista que, conforme aponta o professor 

P1, pode-se ir inserindo diferentes recursos tecnológicos, no decorrer das atividades 

pedagógicas propostas. 
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Já a possibilidade de incorporação dos jogos de exergames no ensino do esporte também 

foi apresentada e discutida com grande entusiasmo entre os professores, destacando-se 

a perspectiva de usar essa ferramenta como forma de ampliar os conhecimentos sobre 

os fundamentos técnicos das diferentes modalidades de esportes, por meio da 

possibilidade de o estudante executar os movimentos motores, ao mesmo tempo em que 

experimenta a dimensão virtual do jogo, tal como destacam os professores P4, P5 e P6, 

respectivamente: 

 
A execução do jogo Nintendo WII pode ser utilizada de forma lúdica para os 
alunos. Sendo possível trabalhar com os conceitos que envolvem o esporte. No 
caso do vôlei, seria o saque, a posição de base, a manchete, o bloqueio etc (P4 
– FÓRUM 3). 
 
É muito interessante utilizar os recursos tecnológicos como jogo virtual - Wii 
Sports, do Nintendo Wii. Wii Sports oferece cinco experiências desportivas 
distintas, utilizando o Comando Remoto Wii para proporcionar uma sensação 
natural, intuitiva e realista. No jogo de Tênis, segura o comando como se fosse 
uma raquete e balança-o de maneira a poder fazer todo o tipo de jogadas – 
jogadas batidas do lado direito ou esquerdo, bolas altas e baixas, dependendo 
da velocidade a que balanças e do ângulo. Então proporcionar aos alunos a 
experiência do gesto motor de rebater, identificar e vivenciar os fundamentos 
básicos do esporte: saque, golpes de fundo de quadra e voleio (P5 – FÓRUM 
3). 

 
[...] acho interessante a utilização do Nintendo Wii. 
Os jogos desse aparelho de game foi sugestão de uma amiga para aulas em dia 
de chuva, já  estava há tempo querendo inserir este jogo/simulação de elementos 
do futebol mas estava faltando oportunidade no meu planejamento (P6 – 
FÓRUM 3). 

 

Conforme destacam Vaghetti el al. (2015), os jogos de exergames são exemplos crassos 

de possibilidade de incorporação da dimensão virtual e real das práticas corporais, na 

medida em que enfoca a utilização de tecnologia de emulação perceptiva e atuação, o 

que permite que a aprendizagem de novas habilidades motoras seja tão proveitosa 

quando à prática do exercício físico. Segundo os autores, um dos fatores que desperta o 

interesse dos professores pelos exergames se deve ao fato de esses games possuírem 

como característica a potencialidade de revestir a prática esportiva de ludicidade e 

dinamismo, por meio do hibridismo entre a dimensão virtual e a real. 
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Em específico, os recentes jogos de exergames apontados pelos professores, conforme 

revelam Baracho, Gripp e Lima (2012), alteraram a forma de interação dos usuários com 

o jogo eletrônico, uma vez que, para além de simplesmente apertar botões ou mover 

alavancas (requisitos exigidos para os jogos estáticos de plataformas virtuais), esse 

recurso ainda permite aos jogadores controlar o jogo, usando os movimentos do próprio 

corpo. Essa característica, que é o principal diferencial entre os exergames e os demais 

jogos acessíveis em plataformas virtuais, acaba chamando muito a atenção dos 

professores pela potencialidade em constituir-se como ferramenta dinamizadora do 

ensino do esporte. 

 

Além dessa perspectiva de trabalho sobre os fundamentos dos esportes, o professor P7 

também relatou que a prática dos exergames, no processo pedagógico que ele 

desenvolve na escola, possui a potencialidade de contribuir para que o aluno desenvolva 

e incremente a concentração e tenha mais possibilidade de tomar decisões. Conforme o 

referido professor, essas são habilidades muito requisitadas na prática esportiva que ele 

desenvolve nas suas aulas, e, por isso, o game pode contribuir como recurso 

complementar para garantir um ambiente educativo que estimule o desenvolvimento das 

referidas habilidades nos alunos. 

 
O game ajuda a desenvolver o raciocínio e assim os alunos trabalham mente e 
corpo, sendo a concepção de que o aluno tem que ter atenção aos limites, regras 
e normas a serem seguidas. Os jogos virtuais fazem o aluno desenvolver todos 
esses aspectos, facilitando assim as aulas de modalidades esportivas na prática, 
ou seja, como iremos tratar a questão do raciocínio, a tomada de decisão no jogo 
virtual, na aula prática isso facilitará na apresentação e na execução dos jogos 
(P7 – FÓRUM 3). 

 

Em concordância com essa perspectiva, Moran (2012) destaca que a prática de jogos 

eletrônicos, sejam eles os estáticos ou os que estimulam os movimentos corporais, é uma 

boa estratégia para incentivar a diversão acompanhada do desenvolvimento de 

habilidades motoras e do estímulo à melhora cognitiva. De forma complementar, Lalueza, 

Crespo e Camps (2010) defendem, ainda, que a prática dos jogos eletrônicos, quando 

orientada e dosada de propósitos pedagógicos, contribui para o desenvolvimento da 
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atenção paralela, habilidades espaciais e descobrimento indutivo, o que torna a 

experimentação desses jogos bons recursos complementares a atividades e práticas que 

requerem essas habilidades.  

 

Portanto, pôde-se verificar que as discussões e reflexões acerca do uso pedagógico dos 

jogos eletrônicos pôde favorecer sobremaneira ao ensino do esporte desenvolvidos pelos 

professores cursistas, na medida em que lhes possibilitou pensar e refletir sobre novas 

formas de acesso às dimensões desse objeto de conhecimento, seja por meio da 

possibilidade de compreensão das regras e da lógica das diferentes modalidades 

esportivas, através dos inúmeros jogos que podem ser acessados gratuitamente nas 

plataformas digitais, como também pela possibilidade de experimentação de gestos e 

movimentos característicos dos distintos esportes possibilitados pelos exergames. 

 

Além desses aspectos, também restaram evidenciados pelos professores cursistas, de 

um lado, que os jogos eletrônicos podem constituir-se em recursos didáticos que contribui 

para diversificar a prática de ensino e complementar as vivências das práticas corporais 

na escola, porque os alunos podem ter acesso e experimentar distintas esportes, 

independentemente de espaços externos que cada modalidade esportiva requeira, e, de 

outro, que os jogos eletrônicos exigem um conjunto de habilidades cognitivas que, 

conforme destacam Moran (2012) e Alves, Minho e Diniz (2014), pode contribuir para 

uma aprendizagem mais ampla sobre os jogos virtuais e para a prática dos esportes reais.   

 

5.1.2.2  O uso do vídeo 

 

As reflexões empreendidas pelos professores sobre a inserção do vídeo no ensino do 

esporte estiveram atreladas às possibilidade de análise dos momentos do processo de 

ensino e aprendizagem que podem ser vivenciados pelos estudantes, por meio da 

estratégia do videoprocesso, a qual consiste, conforme Ferrés (1996), em uma proposta 

de produção de vídeo, valendo-se do estímulo a uma participação ativa na produção de 
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conteúdo audiovisual sobre um determinado assunto, tema ou objeto de conhecimento 

curricular. 

 

Partindo dessa perspectiva, ao serem estimulados a pensar e compartilhar ideias acerca 

das maneiras de agregar os vídeos como recursos tecnológicos no processo de ensino 

e aprendizagem do esporte, o professor P1 destacou que, em razão de a escola onde 

trabalha possuir muitas limitações de materiais e de espaços, ele e os alunos estão 

enfocando os esportes que podem ser realizados ao ar livre e em espaços irregulares.  

 

Conforme o referido professor, esse processo de sair da esfera das práticas esportivas 

convencionais (os esportes coletivos: basquete, futsal, handebol e vôlei), para agregar 

outras práticas menos hegemônicas, pode ser um tópico educativo para tema da 

produção audiovisual, por meio da estratégia de produção do making off - que se constitui 

como um tipo de documentário que revela os bastidores entre alunos e estudantes sobre 

o processo educativo desenvolvido. 

 
[...] os propósitos educativos para esse trabalho pedagógico pode se desenvolver 
por que temos muita falta de incentivo à prática esportiva na escola por causa de 
espaços precários, inapropriados, sem condições de praticar um esporte de 
qualidade. Desta forma nós improvisamos, buscamos por lugares e espaços, 
áreas de lazer, ruas, etc. para a prática do esporte [...]. Acho interessante a ideia 
de fazer um making off de tudo isso e despertar a criticidade no aluno (P1 – 
FÓRUM 4). 

 

De acordo com Rangel-Betti (1999), mesmo não havendo espaço apropriado, como uma 

quadra poliesportiva, por exemplo; uma possibilidade de favorecer um trabalho 

pedagógico é a busca por abordagens de outras práticas não hegemônicas que possam 

ser realizadas em espaços alternativos, por meio do desenvolvimento de estratégias para 

que esse processo educativo seja enriquecedor e leve o aluno não só a experimentar 

novas formas de acessar e construir o conhecimento, mas também a desenvolver uma 

visão mais crítica sobre os entraves que existem na escola para a realização das práticas 

esportivas. 
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Assim, a construção do vídeo em formato de making off elencada pelo professor P1, ao 

permitir que o aluno tenha uma experiência autoral como produtor e difusor de 

conhecimentos sobre o esporte, entrelaçando esses saberes e situações ao seu contexto 

escolar e social, oportuniza também que o estudante possa acessar o conhecimento 

esportivo numa perspectiva que lhe possibilite, com mais clareza, conforme aponta 

Moran (2012), a explorar o ver, o visualizar, o ter diante dos professores as situações, as 

pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais, e também permitem o acesso aos 

múltiplos recortes da realidade. 

 

Nessa mesma perspectiva, os professores P4 P5 e P7, pontuaram, também, que os 

alunos podem ser orientados a desenvolver vídeos partindo de uma temática lançada 

sobre os esportes, como meio para estimular a pesquisa, para construção de 

conhecimento e posterior apresentação dos achados, o que ensejaria, conforme aponta 

Moran (2016), ao elencar as potencialidades de trabalhar numa perspectiva de produção 

de vídeo pelos próprios discentes, o favorecimento da autonomia e protagonismo dos 

alunos. 

 

Especificamente, os professores P4 e P5 destacaram que o enfoque na produção de 

vídeo pode ser direcionado para que os alunos possam construir, com a mediação do 

professor, sua própria mídia educativa, como forma de interagir e engajar-se em 

conhecimentos do esporte elencados no processo de ensino e aprendizagem. 

 
Penso que a utilização das ferramentas de vídeo serve para os alunos construir 
sua própria mídia educativa. Os alunos na minha escola têm a sala de informática 
a disposição para pesquisarem sobre a construção do roteiro de sua gravação 
(P4 – FÓRUM 4). 
 
[...] as turmas hoje são muito numerosas. A distribuição dos alunos em grupos é 
uma estratégia mais palpável para criar vídeos. Depois desses grupos formados, 
é necessário estabelecer critérios pelo professor para a construção dos vídeos 
com os assuntos envolvendo o conteúdo. Quando esses vídeos estiverem 
prontos eles deverão ser mostrados aos demais colegas da turma (P5 – FÓRUM 
4).  
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Sobre essa perspectiva de produção de conteúdos audiovisuais, Ferrés (1996) defende 

que a produção do vídeo, por parte dos próprios alunos, permite o desenvolvimento de 

novas expressões e de autoconhecimento e também possibilita e estimula a criação 

coletiva entre os dissentes, uma vez que, conforme defende o referido autor, a eficácia 

do uso didático do vídeo e da produção da linguagem virtual está estritamente 

relacionada ao fato de os estudantes serem incentivados a criar e ressignificar os 

processos educacionais com maior liberdade e protagonismo. 

 

Ainda em relação aos recursos tecnológicos para a produção de vídeos, o professor P7, 

por sua vez, salientou que o trabalho por meio da linguagem audiovisual pode ser uma 

boa oportunidade para incentivar o uso dos celulares dos próprios alunos, uma vez que 

esse dispositivo possui inúmeros recursos que permitem produzir, manipular e editar 

vídeos, de forma mais intuitiva, haja vista que seus alunos já possuem bastante 

intimidade e, em sua maioria, já sabem manipular e empregar os recursos disponíveis 

nos diversos aplicativos possíveis de serem baixados gratuitamente. 

 
Os vídeos podem ser feitos pelo uso dos celulares dos próprios alunos e todas 
as etapas podem ser filmadas em forma de documentário. Nesse processo, os 
alunos devem se sentir capaz de contar históricas de uma forma onde as pessoas 
que vão assistir consigam entender a mensagem e o objeto do vídeo. Durante a 
filmagem os alunos devem ser orientados a procurar os melhores ângulos e 
utilizar um microfone para ter uma melhor qualidade de áudio. Por ser produzido 
pelos próprios alunos, podem ser utilizados aplicativos mais fáceis de edição de 
vídeo (P7 – FÓRUM 4).    

 

Segundo Reinaldo et al. (2016), em contraponto aos computadores e notebooks, o uso 

de celulares e smarthphones dispensa treinamento especializado, pois oferecem 

recursos e aplicativos extremamente intuitivos sobre diferentes áreas do conhecimento, 

os quais são, em grande parte, disponibilizados gratuitamente. Nesse sentido, o emprego 

de aplicativos de edição nesse dispositivo torna-se mais acessível e prático para o seu 

uso, na escola, como recurso didático pelos alunos, posto que os discentes, em sua 

maioria, possuem celulares e outros dispositivos similares (REINALDO et al., 2016). 
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Além do processo de produção de vídeo, incrementado pelas diferentes perspectivas dos 

docentes supracitados, o professor P2 também lembrou que já utiliza vídeos para iniciar 

uma temática nova e para aprofundar os conhecimentos que auxiliam os alunos, no 

prosseguimento das atividades pedagógicas. 

 
Sempre passo vídeo para os alunos quando estou introduzindo um conteúdo 
novo. No primeiro trimestre usei dois vídeos para os alunos entenderem o tênis 
de mesa, porque achei bem adequado a didática dos vídeos, mas eu assisto tudo 
antes de levar para a escola porque é uma forma que eu tenho de me atualizar 
(P2 – FÓRUM 4). 

 

Considerando que há atualmente, no mundo virtual, uma quantidade gigantesca de 

vídeos, muitos deles tutorias, que aborda os mais distintos temas relacionados ao 

esporte, percebe-se que as reflexões do professor P2, a título de exemplo, demonstram 

que, além de instrumentos didáticos que podem ser utilizados para subsidiar o processo 

de aprendizagem dos alunos, essas mídias se constituem importantes instrumentos para 

o professor acessar informações e conceitos relacionados ao esporte, podendo 

converter-se, de acordo com  Reinaldo et al. (2016), em alternativa para subsidiar o 

trabalho do professor diante do insuficiente acervo de material que grande parte das 

bibliotecas escolares apresentam. 

 

Entretanto, vale destacar que o trabalho com a inserção do vídeo em projetos de ensino 

e aprendizagem, em concordância com Diniz, Rodrigues e Darido (2012), exige uma 

preparação prévia, especificamente direcionada aos objetos elencados para as aulas, 

com o intuito de que este recurso não seja mal utilizado e não seja desperdiçado, para 

que, assim, o seu uso possa significar um avanço no aprimoramento das estratégias de 

ensino, haja vista que, conforme destaca Moran (2012), na abordagem da aula com o 

vídeo, o aluno inicialmente tende a conceber a ideia de que esse momento de 

aprendizagem significa descanso, e não aula. 

 

Nesse sentido, vale destacar que os professores, ao discutirem sobre as potencialidades 

e possibilidades de uso pedagógico da linguagem audiovisual e dos recursos de edição 

de vídeos, demonstraram estar cientes da necessidade de assumir uma postura de 
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observância contínua em suas práticas pedagógicas, a fim de que os alunos saibam lidar 

com esses recursos e ferramentas digitais, de forma a agregar mais um instrumento 

mediador e facilitador, no processo de ensino e aprendizagem dos esportes.  

 

5.1.2.3 Blogs 

 

As discussões em torno do blog como recurso didático estiveram concentradas em dois 

pontos principais: primeiro, na possibilidade de emprego desse recurso tecnológico como 

meio de trabalhar conceitos relacionados à esfera do conhecimento esportivo, e, 

segundo, no uso do blog como recurso didático que pode fomentar a interação e o 

diálogo, valendo-se do registro e do compartilhamento de informações, de conteúdos e 

de experiências educativas vivenciadas pelos estudantes. 

 

Em relação ao segundo ponto, particularmente, o professor P1 enfatizou que os alunos 

podem utilizar o blog para postar vídeos, imagens e mídias autorais, ao longo do processo 

pedagógico, haja vista que o esse recurso tecnológico, por constituir um importante canal 

de comunicação e interação entre docente e discentes, pode favorecer que o professor 

desenvolva um trabalho educativo centrado no estímulo de o discente assumir um papel 

mais ativo no processo de ensino e aprendizagem, com a promoção de discussões e 

trocas acerca dos assuntos que podem ser elencados nas aulas. 

 
O uso do blog como estratégia didática eficaz, é necessário que seja atualizado 
constantemente, deve inovar para cativar, para aprender os conteúdos de forma 
diferente, proporcionando ao aluno ser agente ativo nesse processo, na 
construção do conhecimento, criando uma relação de trocas, em que ele esteja 
ativamente envolvido, que seja construído com eles e que percebam que 
possuem liberdade para debaterem os assuntos postados com os professores e 
com os colegas em sala de aula, é estimular estar sempre alimentando as 
páginas do blog, com imagens, vídeos, textos, etc. para ilustrar esse espaço 
virtual. Que alguns alunos fiquem responsáveis pelas aulas práticas; outros, 
pelas aulas teóricas, e alguns responsabilizem-se por fotografar as aulas. É 
importante delegar funções, pois, assim, os alunos serão responsáveis pela 
criação, edição, produção, compartilhamento do conhecimento (P1 – FÓRUM 5). 

 

Vale destacar que os blogs são recursos interativos e de multimídia, destinados a receber 

comentários e opiniões (chamados de postagem) de todos que desejam debater um tema 
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específico, com base no princípio da diversidade e do controle descentralizado (SOUZA; 

HAMMES, 2011). Essa ferramenta tecnológica, quando redirecionada ao âmbito 

pedagógico, de acordo com Moran (2012), permite a professores e alunos a atualização 

constante de informações, de modo que favorece a construção de projetos e de 

pesquisas individuais e em grupos, além de permitir, com maior facilidade, a divulgação 

de trabalhos. 

 

Ademais, o blog  também desponta, em decorrência da facilidade em fomentar a 

comunicação, uma vez que ele se constitui um canal de diálogo e de compartilhamento 

de informações, por meio do qual estudantes e professores podem tornar tanto as etapas 

como as produções decorrentes do processo educativo ainda mais visíveis, por causa do 

incremento da interação e do dinamismo, no acesso aos conhecimentos abordados  em 

aula, haja vista que os mecanismos de interação do blog, conforme Souza e Hammes 

(2011), são ferramentas que possibilitam a existência e a amplificação da conversação, 

com linguagem que geralmente se apresenta como informal, dialógica, irônica, 

espontânea e descontraída. 

 

Nessa linha de raciocínio, o professor P6 também comentou que o uso do blog pode 

servir como uma alternativa de canal de diálogo mais amplo, com possibilidade de 

potencializar a interação entre a comunidade escolar e a dar mais evidência à publicação 

das experiências de aprendizagens dos alunos.  

 
O blog para ser uma ferramenta do processo de ensino e aprendizagem junto 
com minhas crianças seria tê-lo como uma ferramenta de estratégia voltado para 
a interação dos alunos, pais e grupo docente. Este espaço, penso eu, poderia ser 
um recurso de produção e reprodução de diálogos, aprendizagens, divulgação 
dos conteúdos trabalhos na disciplina de Educação física (P6 – FÓRUM 5).  

 

De acordo com Souza e Hammes (2011), os blogs não foram inicialmente pensados para 

o âmbito educacional, de modo que o imenso sucesso que ele possui entre os estudantes 

não está diretamente relacionado aos seus possíveis usos pedagógicos, mas, conforme 

aponta Kenski (2012), a própria estrutura da linguagem virtual, que é amplamente 

utilizada nesses espaços e que se constitui uma linguagem de síntese, porque essa 
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linguagem engloba aspectos da oralidade e da escrita em textos não lineares, por meio 

da incorporação de imagens, vídeos e sons (KENSKI, 2012).  

 

Nesse sentido, em relação ao segundo ponto elencado pelos professores cursistas (que 

trata da possibilidade de emprego desse recurso tecnológico como meio de trabalhar 

conceitos relacionados à esfera do conhecimento esportivo), pôde-se notar também que 

os professores P2, P3, P4 e P7 destacaram que os blogs servem como espaços 

alternativos a que os alunos podem ter acesso, para o trabalho com conceitos atinentes 

ao âmbito do esporte, em razão do grande sucesso que a linguagem virtual  promove nos 

estudantes, dado que ela possui, como aspecto marcante, o fator de constituir um 

fenômeno fragmentado e, ao mesmo tempo, dinâmico, aberto e veloz, que “[...] deixa de 

lado a estrutura hierárquica na articulação com o conhecimento para apresentar novas 

relações entre conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes” (KENSKI, 2012, p. 32).  

 
Usando o exemplo dos jogos de rebater, que é o que estou utilizando no 
momento, acho que dá para criar um blog com informações sobre o esporte, suas 
regras, sua história e daria como missão aos alunos atualizarem o blog com 
novas informações (P2 – FÓRUM 5). 
 
Abrir um blog como uma página informativa e colaborativa seria muito 
interessante. Dar acesso ao conteúdo das aulas ministradas e agregar temas 
transversais é uma ideia genial porque os alunos gostam de navegar na internet 
(P3 – FÓRUM 5). 
 
A proposta de utilizar o blog como uma ferramenta de aprendizagem agrega um 
novo canal de interação e visibilidade para os conteúdos que estarão sendo 
mediados a partir da disciplina Educação Física. O aluno deixa de ser um 
receptáculo desses conceitos e passa a construir a sua própria trilha de 
desenvolvimento. Dessa forma todo esse movimento de planejamento, autoria, 
produção e compartilhamento de novas produções vai de encontro ao 
engajamento e autonomia que buscamos dinamizar dentro do currículo escolar 
(P4 – FÓRUM 5). 

 
Eu como professor atribuiria o uso de um blog informativo, pois é importante 
mostrar as informações com clareza e objetividade, e oferecer uma navegação 
simples para o usuário, sempre pensando na facilidade em fornecer os 
conhecimentos e as informações ali postada (P7 – FÓRUM 5). 
 

 

Conforme aponta Kenski (2012), a linguagem virtual permite ao estudante, à medida que 

for avançando nas informações disponibilizadas nos blogs, o aprofundamento e o 
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detalhamento do nível de conhecimento sobre o assunto abordado, de modo que o aluno 

pode navegar nos blogs para ter uma ideia superficial sobre um tema (por meio de uma 

rápida leitura sobre os conteúdos lá disponíveis), como também lhe é permitido clicar em 

sequências para o acesso a um grande número de páginas, até quando se char que é 

suficiente, para maior aprofundamento das informações sobre determinado assunto. 

 

Essa possibilidade de navegação em sequências de páginas e de aprofundamento sobre 

um determinado assunto é permitida pelo recurso que, conforme Kenski (2012), 

configura-se como a base da linguagem digital: o hipertexto, o qual, de acordo com a 

referida autora, são “[...] sequências em camadas de documentos interligados, que 

funcionam como páginas sem numeração e trazem informações variadas sobre 

determinado assunto [...]” (KENSKI, p. 32), podendo, ainda, ser denominado de 

hipermídia “[...] se no meio desse encadeamento de texto houver outras mídias – fotos, 

vídeos, sons etc. [..]” (KENSKI, p. 32). 

 

O ato de navegar sobre o hipertexto e a hipermídia, sejam eles constituídos de conteúdos 

autorais ou compostos por conglomerados de informações organizados de maneira 

coerente para o processo educativo, possui a potencialidade de reconfigurar as formas 

como o aluno lê e acessa a informação sobre os conhecimentos relacionados ao esporte, 

além de possibilitar maior facilidade de navegação, manipulação e liberdade de estrutura 

que, consoante defende Kenski (2012), estimula o trabalho colaborativo e a interação 

entre os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Portanto, conforme constatados nos diálogos dos professores sobre os blogs no 

processo de ensino e aprendizagem, percebe-se que é, principalmente, em decorrência 

tanto do dinamismo que a linguagem virtual oferece ao aluno, quando este vai acessar a 

informação e construir e articular conhecimentos, quanto da potencialidade em estimular 

a interação e a comunicação como forma de favorecimento de um trabalho colaborativo 

entre os estudantes, que os docentes cursistas demonstraram entusiasmo no uso do blog 

para a abordagem do esporte como objeto de conhecimento curricular.  
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5.1.3 Implementação de sequências didáticas 
 

No terceiro momento do curso, os professores foram incumbidos de realizar e 

implementar uma sequência didática, partindo da tarefa de articular uma modalidade 

esportiva aos recursos tecnológicos estudados e debatidos nos fóruns, de acordo com o 

próprio planejamento pensado para as aulas e o contexto objetivo de suas realidades. O 

principal objetivo desse momento foi colocar em prática os diferentes usos das 

tecnologias, a fim de que, posteriormente, houvesse um momento de compartilhamento 

de ideias com espaços para reflexões sobre o que e como sucedeu, o que se fez, o que 

não funcionou, além de partilhar experiências exitosas. 

 

Nesse sentido, o professor P2 relatou que a sua prática pedagógica foi implementada 

junto a uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, tendo como enfoque o tênis de 

mesa. O direcionamento enfatizado no processo educativo foi o incentivo à pesquisa e o 

uso da sala de informática, por meio da tarefa que consistiu em o aluno buscar na internet 

informações como: os materiais necessários para a prática, os fundamentos do esporte, 

como as regras do tênis de mesa, e informações relativas às delimitações da quadra. As 

informações pesquisadas pelos alunos foram dispostas no recurso de mural virtual, 

chamado PadLet, para balizar o momento teórico da aula. 

 

De acordo com o professor P2, sua postura foi mais de mediadora do processo, uma vez 

que, por meio da atividade de pesquisa sobre o esporte e de organização das 

informações levantadas pelos alunos, foi possível atribuir um enfoque diferente à sua 

prática educativa, no momento de introduzir conhecimentos novos em aula, para além da 

estratégia de explanação.  

 

Já o professor P3 abordou o voleibol adaptado junto a seus alunos do 2º ano do Ensino 

Médio. Para isso, também fez uso de blogs e vídeo com seus alunos e explorou a sala 

de informática, a qual, segundo o referido professor, havia acabado de ser contemplado 
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com dispositivos chamados chromebook (que é um computador do tipo laptop com os 

recursos de computação em nuvens do Google já pré-instalados).  

 

Conforme o professor, por meio do uso do chromebook foi possível incrementar as aulas 

teóricas, mais voltadas para o trabalho com a perspectiva conceitual do voleibol, com 

pesquisas voltadas para o aspecto histórico e os fundamentos técnicos e táticos desse 

esporte. Além disso, de acordo com o referido professor, a experiência do curso lhe 

estimulou usar o blog como meio para os alunos relatarem as suas experiências, ao longo 

do processo de ensino do vôlei, por intermédio de postagem de atividades, produção de 

textos sobre relatos de experiência e registros fotográficos das aulas. O recurso utilizado 

para uso do blog foi o Blogger do Google. 

 

O professor P4, por sua vez, abordou o futsal junto a duas turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental, com incentivo ao uso da internet para informações complementares sobre 

a história e a origem do futsal e ao uso pedagógico de um objeto virtual de aprendizagem 

disponível na plataforma da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) chamado 

FutsalRiver, o qual disponibiliza a alunos e professores recursos interativos para 

conhecimento de aspectos relacionados à lógica interna do jogo, como esquemas táticos 

e técnicos dessa modalidade esportiva. 

 

O professor P4 ressaltou também que, agregado ao uso do referido objeto virtual, 

também utilizou estratégias da “gameficação”, para motivar os alunos a participar das 

aulas, por meio de atribuição de tarefas, atividades e desafios, numa perspectiva 

competitiva e lúdica, conforme o processo de ensino e aprendizagem ia avançando e os 

aprofundamentos dos elementos do futsal inicialmente apresentados no FutsalRiver eram 

explorados pedagogicamente, com a finalidade de delimitar, pautar e fundamentar os 

momentos destinados à vivência prática. 

 

O professor P5 destacou que desenvolveu um trabalho pedagógico com duas 

modalidades dos esportes radicais (slackline e skate), por meio de um planejamento 
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coletivo entre alunos de uma turma do 1º ano do Ensino Médio. O motivo que os levou a 

trabalhar com esses esportes, segundo o professor P5, está relacionado, a dois fatores: 

primeiro, porque esse tipo de esporte está fortemente presente no cotidiano da maioria 

dos alunos fora do ambiente escolar e, segundo, por a escola estar localizada nas 

cercanias de uma praça que possui as condições estruturais mais adequadas para a 

prática. 

 

Nesse sentido, o trabalho com os esportes radicais envolveu o uso do celular e das 

ferramentas de vídeo contidas nesse dispositivo móvel, como o recurso de câmera lenta, 

câmera rápida, produção de imagens animadas (as GIFs) e a realização de vídeos 

tutorias com os alunos registrando os movimentos da experimentação prática dos 

esportes. O professor P5 destacou também que utilizou o grupo de Whatsapp (aplicativo 

de mensagem instantânea), para a divulgação, entre a turma, do progresso de 

aprendizagem vivenciado pelos alunos. 

 

Já o professor P8 optou por trabalhar com a ginástica acrobática junto aos alunos do 3º 

ano do Ensino Médio. Como recurso, utilizou o projetor multimídia e vídeos, para a 

apresentação e introdução da sequência didática planejada, e introduziu o aplicativo de 

sala de aula virtual (Google Sala de Aula), para facilitar a comunicação e a atribuição de 

atividades pedagógicas (atividades essas que foram desenvolvidas em grupos, tanto 

para conhecimento teórico, quanto para os momentos de realização das acrobacias). 

 

Conforme destacado pelo professor P8, o enfoque do processo educativo esteve voltado 

para o desenvolvimento da autoconfiança e da capacidade de trabalho colaborativo, por 

meio da realização de práticas e tarefas em grupo sobre atividades que envolviam as 

capacidades físicas necessárias para a realização das acrobacias, como força, 

flexibilidade e equilíbrio. Assim, o referido professor destacou que, embora tenha 

desenvolvido uma proposta pedagógica similar em outra turma, essa experiência com o 

uso das tecnologias apresentou como diferencial a facilitação da interação e da 
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comunicação entre os grupos e potencializou o caráter colaborativo da proposta 

pedagógica implementada. 

 

O professor P6 também abordou a ginástica com seus alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. Conforme o referido professor, foram utilizados vídeos sobre o tema, 

encontrados em repositórios de objetos virtuais de aprendizagem, os quais o auxiliou na 

proposição do trabalho pedagógico e serviu de ponto de partida para o aprofundamento 

sobre a temática desenvolvida, a qual versou sobre as diferentes modalidades de 

ginástica competitiva. 

 

Segundo relato, o clímax da experiência educativa desenvolvida ocorreu quando o 

professor P6 introduziu o jogo de exergame, por meio do dispositivo de Xbox Kinect 

(emprestado por um aluno), para a vivência dos diferentes tipos de saltos e saltitos 

gímnicos, partindo de desafios estipulados pelo jogo. O professor P6 destacou que 

muitos dos alunos nunca haviam praticado a atividades de exergames, sendo a prática 

do jogo virtual um fator que incidiu na motivação dos alunos em participar das aulas 

porque instigou-lhes a curiosidade em experimentar esse tipo de prática que mescla o 

hibridismo entre o virtual e o real. 

 

O professor P7, por sua vez, elegeu o trato com o voleibol para trabalho pedagógico junto 

a uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental. Os recursos tecnológicos utilizados foram 

vídeos, jogos virtuais e pesquisa na internet, os quais foram utilizados em distintas etapas 

do processo educativo. O enfoque pensado pelo professor esteve atrelado ao 

conhecimento do voleibol como esporte regulamentado, com ênfase nos conhecimentos 

das regras oficiais definidas pelas federações esportivas, além de aprofundamento sobre 

os diferentes campeonatos que envolvem a prática do desporto em nível nacional e 

regional. 

 

Especificamente, o uso dos vídeos esteve voltado para o momento de introdução do 

processo pedagógico e serviu como complemento da explicação do professor sobre os 
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aspectos do voleibol como esporte regulamentado. Já a pesquisa esteve atrelada à tarefa 

de os alunos realizarem um mapeamento sobre campeonatos e torneios promovidos em 

torno do voleibol. O professor P7 também destacou que utilizou jogos eletrônicos de 

simulação dessa prática esportiva, na plataforma apresentada no curso (o sítio Click 

Jogos), para desenvolver uma aula de vivência esportiva numa dimensão virtual. 

 

Já o professor P1 trabalhou com a dança. Como justificativa, ele destacou que já estava 

planejado o trabalho pedagógico com esse objeto de conhecimento, no período da 

implementação da sequência didática requerida na formação, motivo pelo qual o tutor da 

formação lhe autorizou a  planejar e pôr em prática a sequência didática em torno desse 

objeto de conhecimento, haja vista que, embora a dança não faça parte do rol de 

modalidades esportivas, as experiências desenvolvidas pelo professor carregariam a 

potencialidade de ser facilmente repensadas para o trabalho pedagógico com o esporte. 

 

Assim, o professor P1 destacou que fez uso de vídeos disponíveis no Youtube e do jogo 

Just Dance do Xbox Kinect, para análise dos elementos da dança junto aos alunos. Em 

um segundo momento, que se configurou na apresentação das coreografias, foi 

desenvolvida a produção de vídeo, com a filmagem de coreografias realizadas por cada 

grupo de alunos, em uma atividade intitulada “Festival de Dance”, a qual fora 

desenvolvida na escola. O professor destacou que a disponibilização de vários conteúdos 

de mídia possibilitou maior dinamismo e ampliou o leque de possibilidades de os alunos 

agirem com criatividade. 

 

Dessa forma, com base nas exposições das práticas pedagógicas desenvolvidas, pôde-

se perceber que o compartilhamento de ideias promovido ao longo do curso foi um fator 

que potencializou os professores cursistas a usar as tecnologias no processo de ensino 

e aprendizagem desenvolvido nos seus respectivos contextos de atuação e também 

contribuiu, consequentemente, para que os alunos experimentassem novas formas de 

aprender esportes, para além das aulas tradicionais de Educação Física, as quais são 

caracterizadas, conforme Darido e Rufino (2014) e Rangel-Betti (1999), pelo ensino rígido 
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de gestos e movimentos mecanizados, sem espaços para diálogo, reflexão, criação e 

ressignificação das práticas corporais.  

 

Além do mais, ao comparar os recursos tecnológicos destacados pelos professores no 

questionário inicial com os que foram apresentados na implementação das aulas, verifica-

se, também, que a maioria dos docentes experimentou incorporar ao processo de ensino 

e aprendizagem do esporte novos recursos tecnológicos, de acordo com o quadro abaixo. 

 

Quadro 21 – Tecnologias utilizadas pelos participantes antes e depois do curso 
 
Participantes Antes Depois 
P1 Retroprojetor Multimídia Vídeos, jogos eletrônicos (exergames)  
P2 Vídeos Mural Virtual, Pesquisa na internet  
P3 Vídeos Google Sites, Registros Fotográficos 
P4 Google Sala de Aula Futsal River (Objeto Virtual de Aprendizagem)  
P5 Facebook Produção de vídeo com uso de recursos de câmera lenta 

e rápida, Registros Fotográficos Animados, WhatsApp 
P6 Retroprojetor Multimídia Vídeos, jogos eletrônicos (exergames) 
P7 Retroprojetor Multimídia 

e vídeos 
Vídeos, Jogos eletrônicos (em plataformas virtuais) e 
pesquisa na internet 

P8 Retroprojetor Multimídia 
e vídeos 

Retroprojetor Multimídia, vídeos, Google Sala de Aula 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020) 

 

Nesse sentido, vê-se que o compartilhamento de ideias e a discussão coletiva, além de 

estimular o aumento do uso das tecnologias, também permitiu que os professores 

participantes migrassem do uso de tecnologias mais antigas para as tecnologias mais 

atuais, as tecnologias digitais, como o uso da internet, aplicativos de mensagens 

instantâneas, recursos animados e interativos de fotos e vídeos, sala de aula virtual entre 

outros. 

 

No que se refere a esse particular, importa citar que a pesquisa desenvolvida por Ferreira 

(2017), ao implementar um curso semipresencial para professores de Educação Física, 

também identificou, de um lado, a migração dos docentes participantes a um contexto de 

apropriação de ferramentas tecnológicas mais atuais, e, de outro, um maior entusiasmo 
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desses mesmos docentes em empregá-las de maneira didática no processo de ensino e 

aprendizagem, por meio de distintas possibilidades de usos pedagógicos. 

 

Já em relação às formas de emprego das tecnologias no processo pedagógico, cumpre 

destacar que o uso pedagógico das tecnologias, conforme Coll, Mauri e Onrubia (2010), 

pode ser efetivada por meio de cinco formas, sendo a primeira o uso das tecnologias 

como mediadoras da relação entre o aluno e o conteúdo; a segunda, o uso das 

tecnologias como instrumentos mediadores entre professores e conteúdo (e tarefas) de 

ensino e aprendizagem; a terceira, o uso das tecnologias mediadores das relações entre 

professores e alunos ou dos alunos entre si; a quarta, o uso das tecnologias como 

instrumentos mediadores da atividade conjunta, desenvolvida por professores e alunos 

durante a realização das tarefas ou atividades; e a quinta, o uso das tecnologias como 

instrumentos configuradores de ambientes ou espaços de trabalho e de aprendizagem. 

 

Assim, é possível visualizar os tipos de uso das tecnologias digitais, de acordo com Coll, 

Mauri e Onrubia (2010), conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 22 – Tipos de uso das tecnologias 
 
Professores Tipos de uso 

1 2 3 4 5 

P1 X 
  

X 
 

P2 
   

X 
 

P3 X 
 

X 
  

P4 
   

X 
 

P5 
  

X X 
 

P6 X 
  

X 
 

P7 X 
 

X 
  

P8 
  

X X 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020) 
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Dessa forma, empreendendo uma análise sobre o uso das tecnologias fomentado pelo 

terceiro momento do curso, nota-se que o tipo de uso 4 apresentou-se nas práticas 

pedagógicas de seis professores, sendo empregado com o propósito de ilustração de 

temas e de conteúdos elencados no processo de ensino de aprendizagem (P1, P2, P4,  

P5, P6 e P8) e com o propósito de realizar análises de atividades práticas vivenciadas 

pelos alunos, por meio de filmagens e fotografias (P1 e P5). 

 

Quanto ao tipo de uso 1, observa-se sua presença nas atividades de pesquisas, por meio 

da internet, com a finalidade de busca de informações e conteúdos relacionados a 

distintas práticas esportivas (P1 e P3), vivência dos jogos virtuais que simulam o esporte 

real (P7) e realização de movimentos corporais característicos de determinados esportes 

(P1 e P6). O tipo de uso 3, por sua vez, foi verificada na prática pedagógica de três 

professores, com destaque ao uso das tecnologias digitais para incrementar a interação 

entre os alunos (P3 e P5) e para potencializar a interação dos alunos e professor entre si 

(P8).  

 

Pôde-se verificar também que os usos do tipo 2 e 5 não foram empregados no processo 

de ensino e aprendizagem por nenhum dos oito professores participantes do curso. 

 

Importa destacar que Ferreira (2017) aponta que o tipo de uso 5 também não se fez 

presente na prática dos professores que participaram da formação semipresencial 

implementada na pesquisa de doutorado da referida autora. Entretanto, um ponto 

divergente entre os resultados da investigação de Ferreira (2017) e da pesquisa em tela 

refere-se ao tipo de uso 2 e 3 de usos das tecnologias.  

 

Isto porque a análise de dados empreendido por Ferreira (2017) também constatou que 

os docentes não utilizaram as ferramentas e recursos digitais do tipo 3, que trata sobre 

as tecnologias como mediadoras das relações entre professores e alunos ou dos alunos 

entre si.  
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Em situação diferente, observa-se neste trabalho acadêmico o tipo de uso 3, que aborda 

o uso das tecnologias para servirem de instrumentos mediadores entre professores e 

conteúdo (e tarefas) de ensino e aprendizagem, não fora empregado na prática docente 

dos professores participantes do curso. 

 

Uma hipótese sobre essa diferença de usos das tecnologias apresentadas pelas práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores pode recair sobre a modalidade do curso 

de formação desenvolvido em ambas as pesquisas, haja vista que, de um lado, Ferreira 

(2017) desenvolve a investigação por meio de um curso semipresencial, e, de outro lado, 

a presente investigação apresenta os resultados oriundos de um processo investigativo 

em um curso a distância.  

 

Quando aos objetos de conhecimento elencados para o trabalho pedagógico, verifica-se 

a abordagem dos esportes classificados como técnico-combinatórios, sendo enfocado o 

slackline e skate (P5), ginástica acrobática (P8) e ginástica olímpica (P6). Sobre a 

abordagem dos esportes de rede/quadra dividida ou parede de rebote, pode-se constatar 

o trabalho com o voleibol (P7), o vôlei sentado – que também é conhecimento como um 

dos esportes adaptados voltado para pessoas com deficiência motora (P3), e tênis de 

mesa (P2). Já quanto aos esportes de invasão ou territorial, foi abordado apenas a prática 

esportiva de futsal (P4). Não houve abordagem dos esportes categorizados como marca, 

precisão, campo e taco e combate. 

 

Quadro 23 – Categorias do esporte abordadas pelos professores                   (Continua) 
 
Professor Marca Precisão Técnico-

combinatório 
Rede/quadra 
dividida ou 
parede de 
rebote 

Campo 
e taco 

Invasão ou 
territorial 

Combate 

P1*        
P2    X    
P3    X    
P4      X  
P5   X   X  
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Quadro 23 – Categorias do esporte abordadas pelos professores                (Conclusão) 
 
P6   X     
P7    X    
P8   X     
*O professor P1 optou por abordar a dança como objeto de conhecimento. Essa prática corporal, 
conforme a BNCC, não faz parte das categorias do esporte elencadas pelo referido documento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa. 
 

Vale destacar que os esportes, como objeto de conhecimento curricular da Educação 

Física, reúnem um amplo leque de distintas práticas corporais, as quais podem ser 

abordadas de forma pedagógica, com base em oito dimensões possíveis do 

conhecimento apontadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC): o da 

experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de 

valores, a análise, a compreensão e o protagonismo comunitário. 

 

A incorporação dessas dimensões do conhecimento no processo de ensino dos esportes 

pode ser compreendida como mais uma forma de levar o processo de aprendizagem do 

aluno para além do ensino tradicional, uma vez que, na perspectiva das oito dimensões, 

o trabalho do professor também está assentado em problematizar, interpretar, relacionar 

e analisar com seus alunos as diversas possibilidades de trabalho pedagógico sobre as 

práticas corporais.  

 

Nesse sentido, pôde-se visualizar as dimensões do conhecimento esportivo 

potencializadas pelo emprego das tecnologias digitais, no processo educativo 

desenvolvidos pelos professores, conforme pontuado pelo quadro abaixo. 

 

Quadro 24 – Dimensão do conhecimento esportivo                                           (Continua) 
 
Profes
sor 

Experime
ntação 

Uso e 
apropriaç
ão 

Fruição Reflexão 
sobre a 
ação 

Constru
ção de 
valores 

Análise Compreen
são 

Protagoni
smo 
comunitári
o 

P1 X  X   X   
P2      X   
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Quadro 24 – Dimensão do conhecimento esportivo                                        (Conclusão) 
 
P3    X  X X  
P4      X X  
P5 X X X X    X 
P6 X  X   X   
P7 X  X   X X  
P8     X X   

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa (2020) 

 

Nesse contexto, verifica-se que o uso das tecnologias potencializou, na prática 

pedagógica de sete professores (P1, P2, P3, P4, P6, P7 e P8),  a dimensão da análise, 

que, conforme a BNCC, trata do conhecimento necessário para o desenvolvimento de 

conceitos atinentes à compreensão das características e do funcionamento das prática 

esportiva, com destaque para a tarefa de compreensão dos fundamentos técnicos e 

táticos do esporte, por intermédio do uso da internet para a atividade de pesquisa (P2, 

P3 e P8) e para o emprego de recursos audiovisuais (P4, P6 e P7). Já o professor P1, 

em relação à abordagem da dança, também utilizou o vídeo para os alunos 

compreenderem os elementos técnicos dessa prática corporal.  

 

Quanto às dimensões da experimentação e da fruição das práticas esportivas, as quais 

se configuram, respectivamente, como o conhecimento que tem origem na vivência da 

prática corporal e nas experiências estéticas e sensíveis por ela geradas (BRASIL, 2017), 

foi possível perceber que a incorporação de recursos tecnológicos permitiu a 

potencialização dessas formas de conhecimento esportivo, por meio da realização de 

filmagem e fotografia dos próprios alunos, no momento  de vivência das práticas 

esportivas (P5), e também por meio da experimentação de elementos do esporte em jogo 

virtual de exergame (P1 e P6) e em plataformas de jogos virtuais estáticos (P7). 

 

Em relação à compreensão, que é destacada pela BNCC como uma dimensão mais no 

nível conceitual, porque aborda os conhecimentos que objetivam esclarecer sobre “[...] o 

processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural [...]l” (BRASIL, 

2017, p. 221), foi possível perceber esse tipo conhecimento em enfoque no momento da 
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utilização da internet para pesquisas sobre o aspecto histórico dos esportes 

(empreendidas pelos professores P3 e P4), e sobre os diferentes torneios regionais e 

locais (definidos como tema de pesquisa na pedagógica do professor P7).  

 

Em relação aos saberes em torno da reflexão sobre a ação, definidos pela BNCC como 

um tipo de conhecimento que surge da observação e da análise das próprias vivências 

corporais, verificou-se que o professor P3 e P5 atingiram essa dimensão do 

conhecimento esportivo, na medida em que empregaram alguns recursos de vídeo e 

fotografias para os alunos observarem, analisarem, modificarem e adequarem novas 

formas de realizar o esporte.  

 

Além disso, pelo momento de vivência ter ocorrido no espaço de praça pública da escola, 

onde houve adequação de espaços pelos professores e alunos para a prática segura 

desses esportes, entende-se que a dimensão do protagonismo comunitário também 

esteve em evidência na proposta do professor P5, uma vez que a referida dimensão do 

conhecimento “[...] contempla a reflexão sobre as possibilidades que eles [os alunos] e a 

comunidade têm (ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que moram, 

os recursos disponíveis (públicos e provados), para tal [...]” (BRASIL, 2017, p. 222). 

 

Por último, quanto à dimensão da construção de valores, a qual é compreendida como 

os conhecimentos que “possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao 

exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática” (BRASIL, 2017, p. 221), 

nota-se que a incorporação das tecnologias digitais (em especial o uso da Sala de Aula 

Virtual) foi empregada propositalmente pelo professor P8 para estimular um ambiente 

democrático de interação e de trabalho colaborativo entre os alunos. 

 

Em relação às dificuldades surgidas no decorrer na implementação das práticas 

desenvolvidas professores, vale a pena frisar que não houve relatos de grandes 

empecilhos. Apenas o professor P8 ressaltou que os alunos se mostraram agitados e, 

por conversarem demasiadamente entre eles, apresentavam-se um pouco desatentos ao 
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foco da aula, especialmente no momento de uso da sala de aula virtual; mas, à medida 

que o processo de ensino e aprendizagem foi avançando, os discentes compreenderam 

e aderiram à proposta pedagógica de forma mais ativa e engajada.  

 

Além disso, o professor P3 também destacou que se deparou com problemas pontuais 

decorrentes da necessidade de agendamento da sala de informática, o que acarretou 

atraso de uma aula em relação à proposta inicialmente pensada. Já a professora P6 

enfatizou que a escola não possuía o console de Xbox para os jogos de exergame; 

entretanto, a possibilidade de incorporar esse recurso nas suas aulas se deu porque um 

aluno possuía esse dispositivo e prontificou-se em levá-lo para uso na escola. Em 

situação análoga, o professor P1 relatou que o aparelho de Xbox utilizado nas suas aulas 

fora adquirido com seus próprios recursos e que, por consequência, não fazia parte do 

patrimônio da escola.  

 

A asse respeito, compreende-se que, com exceção do professor P1, que utilizou o próprio 

aparelho de videogame, e do professor P6, que conseguiu um console emprestados, os 

demais docentes podem não ter incorporado os jogos de exergame nas aulas, em razão 

de as escolas não possuírem aparelhos tecnológicos específicos para esse jogo virtual, 

o que deixa em evidência a necessidade de os próprios professores reforçarem, junto 

aos gestores educacionais, os benefícios decorrentes do uso pedagógico desse 

dispositivo eletrônico para a prática pedagógica, a fim de que as escolas providenciem a 

aquisição dessa tecnologia. 

 

Em síntese, nota-se que todos os professores, ao implementarem as aulas com a 

incorporação das tecnologias digitais, colocaram-se na disposição de pensar e de 

repensar sobre as possibilidades de dinamizar e enriquecer o processo de ensino e 

aprendizagem dos esportes, valendo-se da tarefa de refletir sobre as estratégias didático-

metodológicas para a introdução de recursos e ferramentas tecnológicas que, em 

maioria, já são disponibilizadas em cada contexto de atuação docente. 
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Portanto, o resultado da atividade de implementação de sequências didáticas 

empreendida pelos professores cursistas mostrou distintas possibilidades de trabalho 

pedagógico com o esporte, para além da perspectiva tradicional de ensino, na medida 

em que deixou evidenciado que a incorporação das tecnologias no processo pedagógico 

desenvolvido na escola permitiu o incremento na abordagem das dimensões do 

conhecimento esportivo elencadas pela BNCC, ao mesmo tempo que demandou da 

atuação docente novas reformulações para o processo educativo, com destaque ao 

entusiasmo apresentado em planejar e implementar práticas pedagógicas, com base em 

distintos direcionamentos atribuídos aos recursos e ferramentas tecnológicas para a 

aprendizagem do aluno sobre os esportes. 

 

5.2 IMPLICAÇÕES DO CURSO PARA A ATUAÇÃO DOCENTE 

 

O intuito de implementar uma formação continuada em um ambiente virtual de 

aprendizagem teve o enfoque de fomentar e estimular diálogos e compartilhamento de 

ideias, como estratégia para promover o desenvolvimento da autonomia dos professores 

na gestão de sua própria formação, por intermédio da perspectiva de que os docentes 

são capazes de formular questões válidas sobre as práticas que desenvolvem nas 

escolas e definir os procedimentos que melhor objetivem responde-las (IMBERNÓN, 

2009, 2010). 

 

Nesse sentido, buscou-se perquirir, no questionário final, sobre as implicações dos 

diálogos e do intercâmbio de ideias no desenvolvimento de competências profissionais 

que ajudem o professor a construir sua teoria, organizá-la, fundamentá-la, revisá-la ou 

reconstruí-la, valendo-se das capacidades, habilidades, emoções e atitudes que foram 

intensificadas no decorrer do curso. 

 

Assim, verificou-se que os professores cursistas deixaram em relevo três aspectos 

principais que podem ser interpretados como possíveis evidências das contribuições 

resultantes da disposição de colocar-se em situação de aprendizagem coletiva, num 
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ambiente de intercâmbios de ideias. São esses aspectos: o estímulo em repensar a 

prática pedagógica, a superação da resistência e da dificuldade de lidar com os aparatos 

tecnológicos e a possibilidade de ampliação de usos das tecnologias. 

 

O primeiro aspecto, o estímulo para repensar a própria prática pedagógica com base nas 

experiências dos colegas de profissão, foi pontuado pelos professores P4 e P5: 

  
Rever algumas das minhas práticas a partir da fala sobre os demais colegas 
sobre a utilização dos recursos computacionais agregou uma nova linguagem 
a minha proposta pedagógica e me deixou mais estimulada (P4 – 
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO),  
 
O conhecimento de outros pontos de vista me fez perceber novas 
metodologias e recursos didáticos de ensino e me motivou a usar as 
tecnologias no ensino de esportes (P5 – QUESTIONÁRIO FINAL). 
 
 

Um paralelo com os fatores que incidem sobre o processo de aprendizagem defendido 

por Claxton (2005) pode evidenciar que a contribuição da formação para os professores 

P4 e P5 ocorreu, sobretudo, na dimensão da reflexibilidade, na medida em que as 

experiências e os diálogos empreendidos possibilitaram aos dois participantes pensar e 

refletir sobre a própria prática pedagógica, para a busca de novas reformulações na 

atuação docente e para a superação do desafio levantado pela formação, o qual versou 

sobre a inserção das tecnologias no ensino do esporte. 

 

De acordo com Claxton (2005), a reflexibilidade está relacionada com o processo de 

conhecimento da própria mente, de modo que é possível identificar e avaliar as próprias 

potencialidades e fragilidades decorrente de atitude de aprender. O incremento dessa 

competência (a reflexibilidade) em um ambiente coletivo que promova a interação e o 

intercâmbio de ideias, conforme Abadia e Monereo (2010), auxilia no desenvolvimento 

de um pensamento autônomo que seja capaz de fazer que os indivíduos estabeleçam 

um diálogo contínuo entre suas próprias produções e as produções dos demais que 

compõem o coletivo, oportunizando que o próprio indivíduo aprendiz observe a natureza 

das mudanças produzidas, aprenda com os erros e reescreva a própria atividade mental 

por meio de um olhar para si próprio, como uma espécie de “lupa e como um espelho 
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cognitivo” que permite ampliar os rastros percorridos e as rotas transitadas no processo 

de aprender. 

 

Nesse contexto, com base nos estímulos criados pela rede de comunicação e de 

informação desenvolvida e alimentada pelos próprios docentes participantes do curso, 

verificou-se que os professores P4 e P5 tiveram incrementada, com especial enfoque, a 

competência da reflexibilidade, na medida em que se aperceberam pensando a própria 

prática para a recriação de novas estratégias didáticas e reconheceram florescer em si 

mesmos maior motivação e entusiasmo pela tarefa de agregar as tecnologias nas 

práticas educativas de cada um. 

 

Já o segundo aspecto, ligado à ampliação das possibilidades de uso das tecnologias, foi 

apontado pelos professores P1, P2, P6 e P7: 

 
Comecei a utilizar mais recursos tecnológicos, inclusive alguns que não estão 
contemplados no curso, como ferramentas e atrativos para a minha aula (P1 – 
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO). 
 
Ficou mais claro para mim como inserir as tecnologias nas aulas, isso está me 
ajudando a elaborar estratégias diferenciadas (P2 - QUESTIONÁRIO 
AVALIATIVO). 
 
Ampliei a ideia de usar as novas tecnologias e a ter contato com alguns 
conteúdos/aplicativos que não conhecia para uso nas aulas (P6 - 
QUESTIONÁRIO AVALIATIVO). 
 
Obtive uma visão diferente sobre o tema tecnologias digitais, passei a perceber 
um mundo de possibilidade a serem trabalhados que antes do curso não fazia 
ideia e agora já estou me apropriando de muitas delas (P7 - QUESTIONÁRIO 
AVALIATIVO). 

 

Novamente, ao analisar os relatos dos professores, à luz dos fatores que incidem no 

processo de aprendizagem defendidos por Claxton (2005), pode-se notar que sobressaiu, 

como resultado da experiência formativa vivenciada, a competência relacionada à 

desenvoltura nos professores P1, P2, P6 e P7, uma vez que eles evidenciaram, de forma 

implícita nos relatos acima, que os momentos formativos do curso os estimularam a 

imergir em ambiente de ensino e aprendizagem mediado pelas tecnologias e também os 
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auxiliaram a adquirir maior domínio prático do uso pedagógico dos recursos e 

ferramentas digitais. 

 

Vale destacar que a desenvoltura, conforme aponta Claxton (2005), está relacionada à 

busca de novos recursos e de estratégias variadas para resolução de um determinado 

problema ou desafio encontrado no cotidiano, valendo-se do conhecimento construído 

pela experiência concreta. É uma dimensão da aprendizagem mais próxima das 

habilidades e das destrezas que são adquiridas quando um indivíduo, ao se deparar com 

uma tarefa ou um desafio no seu cotidiano, usa da sua bagagem de saberes e de 

conhecimentos, de uma maneira mais intuitiva, para a formulação de previsão, de 

projeção e de escolha das melhores ações e caminhos para se atingir um objetivo 

(BRUNO, 2010). 

 

Partindo dessa perspectiva, vê-se que as respostas dos professores P1, P2, P6 e P7 

deixam em evidência uma tendência profissional voltada para a atuação pedagógica mais 

desenvolta e engajada, com bastante estímulo e entusiasmo em ampliar ainda mais as 

suas respectivas possibilidades de uso pedagógico das tecnologias, na medida em que 

lançam-se ao desafio contínuo de ir reformulando e reconstruindo suas próprias 

estratégias didáticas, tomando-se por base os contextos escolares em que estão 

inseridos, para atingirem o objeto de dinamizar e, como destaca especialmente o 

professor P2, de apresentar estratégias metodológicas diferenciadas aos alunos.   

 

O terceiro aspecto, por sua vez, teve a ver com a superação das resistências e das 

dificuldades em utilizar as tecnologias digitais no processo educativo. Esse ponto foi 

elencado pelos professores P3 e P8: 

 
Eu tinha resistência as tecnologias, por isso me inscrevi no curso, queria 
quebrar esse tabu. Me abriu um novo universo de possibilidades que não 
hesito em colocar em prática (P3 – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO). 
 
Perceber que é possível apesar das dificuldades estruturais e muitas vezes a 
demanda de tempo que se levar para criar o que novo, estruturar e etc. As 
demandas nas unidades escolares são inúmeras e o tempo de planejamento 
é muito pequeno para tantas atribuições (P8 – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO) 
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Assim, constata-se que os desdobramentos pontuados acima podem ser interpretados 

como evidências de que a formação incidiu de forma mais acentuada no encorajamento 

e na assunção de uma postura mais resiliente entre os professores P3 e P8, haja vista 

que os referidos docentes enfatizaram, no questionário avaliativo, o aumento da 

motivação e entusiasmo por fazer uso das tecnologias no processo educativo, mesmo 

com a inicial sensação de baixa estima do professor P3 para experimentar novas 

propostas didáticas e também com o desânimo causado pelas adversidades de nível 

estrutural presentes no contexto de atuação do professor P8. 

 

A resiliência, de acordo com Claxton (2005), está relacionada com a disposição de o 

indivíduo envolver-se permanentemente com os desafios, entraves e dificuldades que 

surgem no próprio processo de aprendizagem. Conforme o referido autor, a pessoa 

resiliente consegue lidar com a incerteza, persistindo diante de adversidade, da 

confusão, da surpresa, do desapontamento, haja vista que as habilidades que 

compreendem a competência de ser resiliente estão estritamente ligadas à atitude de 

presteza e de prontidão em envolver e experimentar o novo e a superar os percalços 

que advêm do processo de mudança.  

 

Dessa forma, levando em consideração as falas dos professores P3 e P8, torna-se 

evidente que os momentos formativos do curso constituíram-se em um fator que 

potencializou a superação das resistências e entraves que os referidos docentes 

possuíam, para que fosse possível a eles se apropriarem das tecnologias nos 

processos educativos e, possivelmente, a dar respostas às incertezas do seu cotidiano, 

de forma mais criativa e inovadora, valendo-se do emprego tanto dos recursos e 

ferramentas tecnológicas apresentadas no curso quanto do próprio potencial de 

aproveitar as possibilidades que o contexto de cada um lhes oferece. 

 

Portanto, conclui-se que a experiência formativa vivenciada pelos professores lhes 

permitiu potencializar, no processo da atuação docente de cada um, aspectos 

importantes da dimensão do conhecimento subjetivo. Esses aspetos, conforme 
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intencionalidade do próprio curso proposto, estiveram circunscritos no âmbito da 

introspecção e  emergiram como consequência das reflexões sobre a própria prática 

educativa de cada professor e também das experiências compartilhadas em grupo.  

Ademais, também foi possível observar maior incremento, de um lado, na bagagem de 

estratégias didático-metodológicas a serem implementadas no processo de ensino e 

aprendizagem pelos participantes, por meio do arrojo relatado em pôr em prática as 

possibilidades de trabalho pedagógico com as tecnologias, e, de outro, no espectro da 

sensação de entusiasmo e motivação a abrir-se ao novo e aos desafios que o contexto 

tecnológico traz para o ambiente escolar. 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 
 

A experiência da formação continuada contribuiu para a elaboração de um produto 

educacional, um e-book, intitulado “Tecnologias Digitais no Ensino do Esporte”. Esse 

produto é previsto pelo programa de mestrado profissional, de acordo com as orientações 

da Capes. O produto possui o objetivo de apresentar algumas reflexões sobre as 

tecnologias no processo de ensino do esporte e, por conseguinte, constituir-se em 

subsídio que permita aos docentes pensar, refletir e criar novas possibilidades para o 

trabalho educativo nas escolas. 

 

O e-book foi produzido a partir dos conteúdos desta pesquisa e dos materiais elaborados 

para o curso de formação continuada desenvolvido na Plataforma Moodle-Cefor junto a 

professores de Educação Física. Nele, encontram-se alguns textos que compuseram 

tanto o referencial teórico da dissertação quanto materiais complementares elaborados 

exclusivamente para o desenvolvimento do curso.  

 

O principal intuito desse material teórico-prático foi engendrar uma articulação entre o 

ensino dos esportes e o uso pedagógico das tecnologias digitais, ao longo de cinco 

capítulos: 

 

• O primeiro traz uma breve discussão sobre a sociedade tecnológica e os novos 

desafios que ela inflige na escola e no trabalho do professor de Educação Física;  

 

• O segundo capítulo tem o propósito de levantar algumas questões sobre a 

possibilidade de trabalho pedagógico com o esporte como objeto de conhecimento 

curricular; 

 

• O terceiro capítulo discorre sobre a classificação das práticas esportivas, conforme 

preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC);  

 



 

 
 

156 

• O quarto capítulo apresenta algumas classificações dos recursos e ferramentas 

digitais que podem receber tratamento pedagógico por professores e alunos; 

 

• O quinto capítulo apresenta a tipologia dos usos das tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem; 

 
• O sexto capítulo, por sua vez, apresenta as considerações finais do e-book e um 

conjunto de questões voltadas para os professores de Educação Física. 

 
Figura 4 – Capa do e-book "Tecnologias Digitais no Ensino do Esporte" 

 

 
Fonte: Camilo e Maissiat (2020). Créditos das ilustrações: FreePik.com. 

 

Em relação ao formato digital, essa opção foi escolhida pela facilidade de acesso e 

compartilhamento, uma vez que o e-book ficará disponível no site institucional do Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes) para poder ser baixado por todos os professores que 

desejem conhecer mais sobre as possibilidades das tecnologias digitais no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio da prerrogativa de que a formação continuada desenvolvida em uma 

perspectiva colaborativa e entre pares possui o potencial de favorecer a que professores 

possam desenvolver novas reformulações na sua prática pedagógica, em direção a um 

salto qualitativo do processo de ensino e aprendizagem, o trabalho acadêmico em tela 

buscou contribuir para o levantamento de algumas discussões e apontamentos em torno 

da articulação das tecnologias digitais no ensino do esporte, a fim de incentivar a 

promoção de práticas de ensino inovadoras e contextualizadas, entre professores de 

Educação Física. 

 

Para isso, foram traçados quatro objetivos específicos, no decorrer do trabalho. A saber: 

1) promover discussões e reflexões entre professores de Educação Física sobre a própria 

prática pedagógica e sobre as possibilidades de atribuir valor educativo às diferentes 

tecnologias digitais; 2) analisar a implementação realizada pelos professores cursistas 

do uso das tecnologias no ensino do esporte, considerando o contexto de atuação de 

cada um; 3) avaliar o processo de formação continuada, pontuando as possíveis 

contribuições da experiência desenvolvida, no âmbito das aprendizagens docentes; 4) 

reunir os materiais elaborados na formação continuada para elaboração de um e-book 

voltado para auxiliar o professor a pensar e repensar as possibilidades de agregar as 

tecnologias no ensino dos esportes. 

 

Quanto ao primeiro objetivo, pôde-se perceber que os professores, ao serem estimulados 

a compartilhar e dialogar sobre as suas próprias experiências, propuseram reflexões e 

discussões que envolveram distintos procedimentos didático-metodológicos para o 

processo de ensino do esporte, com destaque à atividade com pesquisa, à disposição 

em tematizar questões vinculadas ao fenômeno esportivo e a estratégias que 

potencializam os conhecimentos valorativos. 

 



 

 
 

158 

Ainda sobre as trocas de informações e conhecimentos entre pares, pôde-se notar 

também que tanto o compartilhamento das experiências exitosas e das dificuldades 

surgidas nas situações de uso das tecnologias vivenciadas pelos professores, quanto o 

desafio de pensar e refletir sobre novas alternativas de apropriação de instrumentos 

tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem, mostraram-se sobremaneira eficaz 

para que os docentes pudessem ampliar a percepção sobre as inúmeras possibilidades 

educativas que estão latentes nos distintos usos das tecnologias, com especial destaque 

aos jogos eletrônicos, vídeo e blogs.  

 

Ademais, quanto ao segundo objetivo específico da pesquisa, que trata sobre a análise 

das práticas de ensino implementadas pelos cursistas, também foi possível constatar, 

através dos diálogos estabelecidos entre os professores, que o ambiente coletivo e 

colaborativo pôde estimular o incremento da criatividade na reformulação da ação 

pedagógica com o uso das tecnologias, haja vista que o ambiente de aprendizagem 

coletiva desenvolvido por meio da Plataforma Moodle-Cefor permitiu aos professores 

maior protagonismo na própria formação, à medida que foram incentivados a atuar 

ativamente nas discussões sobre distintas possibilidades de agregar e incorporar os 

recursos digitais ao processo de ensino e aprendizagem do esporte. 

 

A preocupação em incorporar as tecnologias no processo de ensino e aprendizagem 

implicou em fazer que os professores pensassem em estratégias diferenciadas para o 

trabalho com os esportes, de modo que tanto as especificidades dos instrumentos 

tecnológicos utilizados quanto os modos de usos atribuídos a essas ferramentas 

ocasionassem a necessidade de mobilização de diferentes estratégias didático-

metodológicas e abordagens sobre os esportes.   

 

Além disso, os professores cursistas também puderam implementar práticas de ensino, 

tendo como base muitas das ideias discutidas e debatidas coletivamente entre os demais 

cursistas. Essa experiência mostrou, ainda, que os professores participantes já utilizavam 

pedagogicamente alguns recursos digitais e também que todos os docentes, por 
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intermédio da experiência do curso, conseguiram agregar um leque tecnologias mais 

atualizadas na prática educativa, sem grandes dificuldades em manusear as ferramentas 

tecnológicas, de modo que se pôde inferir que a preocupação fundamental dos 

professores cursistas orientou-se em definir um tônus educativo às diferentes tecnologias 

no processo de ensino e aprendizagem. 

 

A este respeito, uma das nossas hipóteses para justificar essa realidade se deve ao fato 

de que os professores cursistas já possuem intimidade com a linguagem digital e com 

alguns recursos tecnológicos, visto que o curso, por ter sido oferecido em modalidade a 

distância, por meio da Plataforma Moodle-Cefor, apresentou como pré-requisito mínimo 

para inscrição o conhecimento de informática básica. 

 

Ainda em relação às práticas de ensino, é importante destacar que foram apresentadas 

experiências pedagógicas mediadas pelas tecnologias que potencializaram os múltiplos 

aspectos do processo de ensino e aprendizagem do esporte. Verificou-se, ainda, que os 

professores abordaram, nas experiências pedagógicas por eles próprios desenvolvidas, 

grande parte das dimensões do conhecimento esportivo preconizadas pela BNCC, as 

quais foram enriquecidas, dinamizadas e incrementadas pelos diferentes  tipos de uso 

das ferramentas digitais. 

 

Quanto ao terceiro objetivo, que trata das análises das contribuições da formação 

continuada para os docentes, pôde-se constatar que a experiência formativa em um 

ambiente virtual de aprendizagem, seguindo uma perspectiva colaborativa, possuiu 

distintos desdobramentos no aspecto formativo dos professores.  

 

Foi possível perceber que uma parte dos docentes tiveram incrementadas as habilidades 

mais voltadas para a resiliência, porque relataram possuir a sensação de encarar com 

mais motivação e entusiasmo as adversidades encontradas na escola; outra parte teve 

incrementada as habilidades mais voltadas para a desenvoltura, posto que evidenciaram 

uma sensação de maior entusiasmo e motivação para imergirem em seus distintos 
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contextos práticos de atuação docente; e outra parte dos professores demonstraram  que 

a formação os impactou, de forma mais significativa, no âmbito da reflexibilidade, visto 

que declararam que a experiência formativa os despertou para o exercício de pensar e 

repensar a própria prática de ensino. 

 

Nesse contexto, pelo fato de o curso proporcionar a flexibilidade necessária para que os 

professores o moldassem de acordo com suas demandas formativas, é possível afirmar 

que a construção coletiva de conhecimentos também serviu como um importante fator de 

incremento de diferentes habilidades necessárias para a assunção, por parte dos 

professores, de um papel de aprendiz na formação continuada, haja vista que o ambiente 

de troca e compartilhamento de ideias permitiu-lhes fomentar a pré-disposição em 

conhecer o ponto de vista do outro, a refletir sobre a própria atuação e sobre a atuação 

dos demais e a desvencilhar-se das verdades rígidas e pré-concebidas que por longa 

data  serviram de fundamento para a proposição de formação junto a professores em 

serviço (IMBERNÓN, 2009, 2010). 

 

Ademais, percebeu-se que os professores cursistas se mostraram participativos e 

engajados, na medida em que se mostraram entusiasmados em contribuir com as 

reflexões coletivas, tomando como referência, para a proposição de ideias, tanto os 

materiais disparadores das discussões, quanto os conhecimentos advindos das 

experiências vivenciadas ao longo do percurso formativo de cada um. Essa característica 

do coletivo de docentes se revelou enriquecedora para o processo formativo de cada, 

porque impulsionou os professores a atuar de forma ativa em todos os momentos da 

formação continuada. 

 

Com relação ao quarto objetivo, que trata da construção de um material educativo 

direcionado aos professores, vale destacar que os materiais utilizados na formação foram 

dispostos na plataforma Moodle-Cefor, com o intuito de servirem de conteúdos 

disparadores das discussões e reflexões promovidas pelos cursistas. Esses materiais, 
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posteriormente, foram submetidos a um processo de reformulação para a disposição em 

um e-book.  

  

Nesse sentido, entende-se que o livro digital gerado pela pesquisa tem o potencial de 

contribuir para ampliar o acervo de materiais educativos voltados para subsidiar o 

professor de Educação Física na tarefa diária de enriquecer e dinamizar suas estratégias 

de ensino, na medida em que pode incentivar o professor a pensar e refletir sobre a 

articulação das tecnologias digitais e o esporte como objeto de conhecimento curricular.  

 

No que se refere às limitações da pesquisa, vale destacar que a presente investigação 

apresentou a desistência de quatro professores, após terem participado do processo 

seletivo e serem comunicados sobre o início do curso. Essa constatação demonstra a 

necessidade de aprofundamento de estudos sobre a evasão de professores em cursos 

de formação continuada a distância.     

 

Além disso, por contemplar professores que apresentaram intimidade com recursos 

tecnológicos e poucas dificuldades em adequar-se no ambiente virtual do curso (a 

Plataforma Moodle-Cefor), considera-se que a pesquisa não abrangeu os docentes de 

Educação Física que possuem necessidades mais específicas e primárias para uso e 

domínio das tecnologias digitais, haja vista que foram necessários conhecimentos prévios 

de informática básica tanto para a participação no Moodle, quanto para o emprego das 

ferramentas tecnológicas apresentadas ao longo da formação, no processo de ensino e 

aprendizagem, sendo esse um assunto que deve ser aprofundado e esmiuçado por 

futuras investigações que podem ser desenvolvidas sobre essa temática. 

 

Por fim, espera-se que esta pesquisa, por uma via, possa somar aos trabalhos já 

realizados em torno do uso das tecnologias digitais no processo de ensino e 

aprendizagem, em especial, às reflexões sobre práticas pedagógicas de Educação 

Física, e, por outra via, possa servir de subsídio para futuros pesquisadores que se 
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interessem em empreender estudos ainda mais aprofundados sobre o tema das 

tecnologias digitais na formação de professores.
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APÊNDICE A – Programas de pós-graduação 
                                    
                                                                                                                                                     (Continua) 
 

 Nº 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO FÍSICA INSTITUIÇÃO 

1 EDUCAÇÃO FÍSICA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE / 
SE 

2 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA  / DF 

3 
DESEMPENHO HUMANO 
OPERACIONAL UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA  / RJ 

4 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / DF 
5 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO / PE 
6 Ciências da Atividade Física UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / SP 
7 EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / SP 

8 EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO / 
SP 

9 
Reabilitação e Desempenho 
Funcional 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO / 
SP 

10 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA / 
SC 

11 
CIÊNCIAS DO EXERCÍCIO E DO 
ESPORTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RJ 

12 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS / SP 
13 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / PR 

14 EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO, PRESIDENTE PRUDENTE / SP 

15 CIÊNCIAS DA MOTRICIDADE 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO, RIO CLARO / SP 

16 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS / GO 
17 Educação Física UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / MT 
18 CIÊNCIAS DO ESPORTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS / MG 
19 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS / RS 
20 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO / PE 
21 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA / SC 
22 EDUCAÇÂO FISICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA / RS 
23 TERAPIA OCUPACIONAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS / SP 

24 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO E REABILITAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO / SP 

25 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA / MG 
26 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO / ES 
27 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO / MA 
28 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ / PR 
29 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO / RJ 
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                                                                                                                         (Conclusão) 
 

30 Educação Física 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE / RN 

31 
CIÊNCIAS DO MOVIMENTO 
HUMANO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL / 
RS 

32 Educação Física 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO / 
MG 

33 EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO / PE 

34 Ciências do Movimento Humano UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA / SP 

35 
EXERCICIO FISICO NA PROMOÇÂO 
DA SAUDE UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ / PR 

36 CIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA / RJ 
37 EDUCAÇÃO FÍSICA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU / SP 

38 Educação Física  
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
/ PR 
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APÊNDICE B – Questionário Semiestruturado 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE D – Textos do Módulo 2 
 

TEXTO 1 : NOVOS PARADIGMAS PARA A PRÁTICA EDUCATIVA 

Nas ultimas décadas, um grande número de descobertas científicas possibilitou que 
presenciássemos um avanço tecnológico sem precedentes na história da 
humanidade. Essa nova realidade acabou por introduzir-nos a uma era fortemente 
marca pelo uso intensivo das tecnologias de base microeletrônica e digital e, como 
consequência, ocasionou a emergência de dois importantes fenômenos.  

O primeiro pode ser expresso pela popularização de computadores, tablets, 
celulares, relógios inteligentes, ipads, entre outros, muito em função dos diversos 
recursos que esses aparatos eletrônicos nos oferecerem, os quais permitem uma 
maior eficiência e melhor aprimoramento das nossas tarefas e atividades cotidianas, 
além de possibilitar- nos facilidades para que possamos nos comunicar e interagir.  

O segundo fenômeno diz respeito à facilidade de acesso a uma ampla gama de 
informações proporcionadas por essas novas tecnologias digitais, mais 
especificamente por meio da internet. Hoje, por exemplo, lecionamos para alunos 
que, ao acessar a internet, conseguem facilmente encontrar um enorme acervo 
sobre temas diversos que abordamos em aula, os quais estão disponíveis em 
múltiplas linguagens na rede: em forma de texto, vídeos, imagens e áudios.  

Esse vertiginoso avanço tecnológico que presenciamos faz parte de um momento 
muito singular da história humana.  

Se pegarmos como referência a classificação de Riegle (2007) sobre o 
desenvolvimento da humanidade, do ponto de vista socioeconômico; perceberemos 
que os seres humanos já́ passaram por quatro importantes períodos históricos:  

O primeiro deles, que vai da idade da pedra até 6.000 anos antes da nossa era, 
possuía como principal atividade humana a caça, a pesca e a conservação de 
alimentos. Nesse contexto, o emprego de esforço físico humano era primordial para 
a garantia da sobrevivência e para atender as necessidades sociais de produção e 
reprodução da vida na época. 

Já́ o segundo período, que compreende a época agrícola, desde 6.000 anos A.C. 
até o século XVIII, é marcada por pequena alteração social do estilo de vida nômade 
para o sedentário. Aqui, as principais atividades dos humanos baseavam-se na 
agricultura, na pecuária e no intercâmbio comercial, sendo o uso da força animal a 
principal fonte propulsora e sustentadora dessas atividades produtivas.  

O terceiro período, por sua vez, tem seu marco inicial na era industrial, no século 
XVIII, e estende -se até o último quarto do século XX. Nesse período, as atividades 
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fundamentais dos seres humanos em países desenvolvidos tinham a ver com o 
trabalho nas fabricas. E a principal referência desse modo de produção industrial 
era o trabalho mecânico e parcelado, advindo do uso de grandes maquinários.  

Já́ o quarto período, conhecido como o da era da informação, tem seu início em 
1975 e se alastra até os dias atuais. A atividade humana, nesta época, pode ser 
caracterizada pela aquisição, processamento, analise, recriação e comunicação de 
um volume estrondoso de informação. 

Esse último período em que vivemos ainda tem outra característica peculiar: a 
primazia do valor da informação.  

Sobre o valor de matérias-primas, do trabalho e do esforço físico. Isso significa dizer 
que hoje é atribuído maior valor e importância à gestão digital da informação como 
fonte de satisfação das necessidades, desenvolvimento, sobrevivência e poder 
(Pérez Gómez, 2015).  

Nesse sentido, ao considerarmos que vivemos em meio a uma sociedade que nos 
submete cotidianamente a um fluxo incomensurável de informação advindo do uso 
intensivo de diferentes aportes tecnológicos, podemos questionar qual seria, então, 
o papel formativo da escola nesta era da informação. Mais ainda, poderíamos nos 
perguntar qual seria a função formativa que caberia à Educação Física nesse 
contexto.  

Sabemos que a escola tradicional se instituiu em torno da concepção já superada 
da era industrial, com salas de aula organizadas em fileira, primazia da fala do 
professor e da obediência irrestrita do aluno, do modelo de ensino fragmentado e 
mecânico, preconizado pela assertiva: "escute, leia, decorre e repita". Sabemos 
também que a formação no contexto do período industrial era encarada como uma 
fábrica, na medida em que o produto (o aluno) vai passando por uma “linha de 
montagem”, por meio do ensino seriado e parcelado, ao longo da sua vida escolar.  

A repercussão desse modelo na prática pedagógica dos professores de Educação 
Física refletiu em um ensino tecnicista em que os alunos tinham apenas que 
observar as orientações do professor e reproduzir e decorar movimentos e gestões 
técnicos de práticas esportivas, sem espeço para reflexão sobre o porquê e para 
que aprender tais conhecimento (Barroso; Darido, 2009).  

Entretanto, percebemos que esse modelo de ensino tradicional baseado na era 
industrial já́ não dá mais conta da complexa sociedade em que vivemos e nem dos 
anseios educativos que esperamos da escola.  

Na nossa era contemporânea em que o principal bem de consumo é a própria 
informação (a qual encontra-se dispersa no mundo virtual), fazer com que os alunos 
desenvolvam competências para gerenciá-la e transformá-la em conhecimento 
constitui-se em uma habilidade crucial para uma formação verdadeiramente cidadã̃.  



 

 
 

190 

E ao considerarmos que a Educação Física se constitui em um campo do saber por 
meio do qual se produz um volume extenso de conhecimentos, notícias e 
informações analógicos ou digitais que tratam das diferentes práticas corporais, 
percebemos que sobressai a função educativa e pedagógica dos professores desse 
componente curricular em construir e desenvolver experiências e vivências 
educativas em torno das práticas corporais, em suas múltiplas dimensões, a fim de 
que os estudantes possam integrar partilhar, reproduzir e produzir os 
conhecimentos da cultura corporal.  

Em face dessa nova realidade, os papeis tanto do professor quando do aluno devem 
ser repensados.  

Espera-se de nós, docentes, que nos tornemos investigadores e pesquisadores do 
conhecimento crítico e reflexivo, em contraponto a roupagem que nos era conferida 
no modelo industrial, de modo que possamos auxiliar que o aluno ultrapasse o papel 
passivo, de apenas escutar, decorar e repetir o conhecimento pronto e acabado, a 
fim de que ele possa se transformar em um indivíduo crítico, pesquisador e também 
produtor de conhecimentos em torno das práticas corporais.  

Sabemos que essa não é uma tarefa fácil, haja vista que uma nova postura 
pedagógica para as nossas aulas requer uma verdadeira mudança de paradigma 
tanto na forma como concebemos e desenvolvemos nossa prática educativa como 
também no modo como encaramos e nos apropriamos dos recursos e 
possibilidades que o nosso contexto singular de atuação nos proporciona.  

E atualmente um fato incontestável que está em curso em todas as escolas no 
nosso país é uma acentuada presença de aparatos tecnológicos dos mais diversos 
tipos, sobretudo os aparelhos celulares e computadores.  

Nesse contexto, pensar em formas de enriquecer as nossas aulas de Educação 
Física com o uso das tecnologias digitais, embora seja uma tarefa desafiadora, pode 
constituir-se em um fator que contribui para maior dinamização na forma como 
promovemos a aprendizagem dos nossos alunos.  

Isto porque o incentivo ao uso dos recursos digitais e eletrônicos possibilita ao 
professor o desenvolvimento de processos metodológicos mais significativos para 
o estudante aprender sobre as práticas corporais e superar o tradicionalismo no 
campo da Educação Física escolar.  

Além do mais, os recentes aportes tecnológicos carregam consigo um novo tipo de 
linguagem chamado digital, que possui como característica principal o rompimento 
com as formas narrativas circulares e repetidas da oralidade e com o 
encaminhamento contínuo e sequencial da escrita.  

Isso significa dizer que a linguagem digital se apresenta como um fenômeno 
descontínuo, fragmentado e, simultaneamente, dinâmico, aberto e veloz, pois ela 
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deixa de lado a estrutura hierárquica e serial na articulação com o conhecimento 
(Kenski, 2012).  

Nesta nova modalidade de linguagem, destacam-se a presença dos chamados 
hipertextos e hipermídias (os quais são a base da linguagem digital), em razão de 
esses dois recursos proporcionarem maior personalização na experiência do aluno 
em acessar informações sobre diferentes aspectos dos conteúdos curriculares que 
estejam dispersos em meio ao mundo virtual, de forma a explorar e aprofundar-se 
conforme seu grau de interesse e necessidade.  

Isto porque os hipertextos, por se constituírem em sequências de camadas de 
documentos interligados que funcionam como páginas sem numeração, 
possibilitam que os alunos tenham fácil acesso a informações variadas sobre 
determinado assunto.  

Entretanto, essa facilidade de acessar e conhecer sobre temas variados no mundo 
virtual fica ainda mais acessível e de fácil compreensão quando, além dos 
hipertextos, os alunos também encontram fotos, vídeos, sons e outros recursos 
agregados.  

Um documento com todos esses recursos textuais, sonoros e visuais agregados (o 
qual é conhecido como recurso multimídia ou hipermídia) oferece ao estudante uma 
variedade enorme de formatos de mídias sobre determinados temas que podem ser 
acessados e manipulados pelos alunos sob uma ótica educativa.  

Nesse sentido, pensar em contemplar nas nossas aulas de Educação Física os 
inúmeros recursos tecnológicos para auxiliar e subsidiar o trabalho educativo em 
torno das práticas corporais, pressupõe também a manipulação e o domínio da 
linguagem digital, uma vez que ela está presente e faz parte dos conteúdos e mídias 
em formatos de filmes, fotos, músicas, textos, entre outros, que estão dispersos no 
ambiente computacional (a informática e suas aplicações) e são difundidos pelas 
tecnologias da comunicação, por meio de recursos telemáticos de transmissão e 
recepção de dados.  

Esse trabalho pedagógico, no campo da Educação Física, deve ser direcionado a 
que os estudantes se apropriem das tecnologias digitais e de tudo o que elas podem 
oferecer para que tais recursos digitais, ao receberem um tratamento educativo por 
parte do professor, possam servir de auxílio e subsídio no processo de 
aprendizagem do aluno sobre as inúmeras maneiras de desenvolver um trabalho 
educativo em torno das diferentes práticas corporais, em suas diversas dimensões: 
experimentação, vivência e fruição, análise e reflexão, entre outros.  
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TEXTO 2 – REFLEXÕES SOBRE O ESPORTE EDUCACIONAL 

Iniciamos a nossa reflexão pontuando que formulação de um conceito fechado 
sobre o que é esporte não é uma tarefa tão simples, uma vez que não há um 
consenso único sobre sua definição. Ele pode ser entendido como uma ação 
institucionalizada composta por regras, desenvolvido com base lúdica e em forma 
de competição entre dois ou mais oponentes ou contra a natureza, sendo o seu 
objetivo a determinação de um vencedor ou registro de um recorde por via da 
comparação de desempenho (Betti, 1991).  

O esporte também pode ser conceituado como uma atividade corporal surgida na 
Europa por volta das século XVII cujas características principais são: competição, 
rendimento físico, recorde, racionalização e cientificização do treinamento (Bracht, 
1989).  

Outra definição do esporte pode dar-se pela concepção de que essa é uma prática 
realizada na forma de jogo entre duas ou mais pessoas que confrontam 
determinadas habilidades motoras em meio a condições e limites espaço-temporais 
pré-estabelecidos e levando em consideração a observância de regulamentos, 
normas e de procedimentos que podem ser reconhecidos, registrados e controlados 
publicamente (Kolyniak Filho, 1997).  

No entanto, enquanto saber escolar atrelado ao componente curricular da Educação 
Física, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Brasil, 2017) nos apresenta o 
esporte como uma prática corporal compreendida por “ser orientada pela 
comparação de um determinado desempenho entre os indivíduos ou grupos 
(adversários), regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas 
por organizações (associações, federações e confederações esportivas), as 
quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das 
modalidades em todos os níveis de competições”(Brasil, 2017, p. 2015).  
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Entretanto, as características do esporte citadas acima não possui um único sentido 
ou somente um significado entre aqueles que estão imersos no fenômeno esportivo, 
uma vez que esse conhecimento pode ser ressignificado, contextualizado e 
adaptado, de acordo com as normas institucionais e com os interesses dos que dele 
se apropriam e também em razão de diversos fatores como as características 
especificas da modalidade do esporte, do número de participantes, dos materiais e 
ferramentas disponíveis etc.  

Assim, em razão da diversidade de modalidades esportivas e no sentido de orientar 
a abordagem pedagógica do esporte, tanto a BNCC quanto muitos outros autores 
que pesquisam sobre o esporte (Bracht, 1989; González; Darido; Oliveira, 2014) 
trazem também uma categorização das práticas esportivas conforme o critério da 
lógica interna do jogo e de exigências motoras semelhantes.  

Nessa perspectiva, o referido documento define sete categorias para as 
modalidades esportivas. São elas:  

• os esportes de marca;  
• esportes de precisão;  
• esportes técnico-combinatórios;  
• esportes de campo e taco;  
• esportes de invasão ou territorial e combate;  
• esportes de rede/quadra dividida;  
• esportes de parede de rebote.  

Vejamos cada uma das 7 categorias:  

 

Quadro 1 – Classificação dos esportes.                                                   (Continua) 
 
MARCA  

 

Os esportes de marca são aqueles que comparam resultados registrados 
em segundos, metros ou quilos. As modalidades de atletismo são um 
exemplo: as provas podem ser realizadas com os participantes 
simultaneamente, como uma corrida, observando aquele que chega 
primeiro; ou individualmente e comparando a marca, como no caso do salto 
em distância.  
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Quadro 1 – Classificação dos esportes                                                (Continuação) 
 
PRECISÃO  

 

São caracterizados pelo arremesso ou lançamento de um objeto com o 
objetivo de acertá-lo ou aproximá-lo de um alvo específico, estático ou em 
movimento. Exemplos são o boliche, a bocha, o arco e flecha e o tiro ao 
alvo.  
CAMPO E TACO  

 

Nesses esportes, é preciso rebater a bola lançada pelo adversário o mais 
longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou 
a maior distância entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o 
controle da bola. Incluem modalidades como o beisebol, o softbol e o 
críquete.  
REDE  

 

São caracterizados pelo lançamento ou rebatimento da bola em direção à 
quadra adversária quando os oponentes não podem devolvê-la da mesma 
forma. Como exemplo temos o vôlei e as suas variações, o tênis de campo, 
o tênis de mesa e a peteca.  
PAREDE  

 

São esportes semelhantes aos de rede, porém, não contam com a 
utilização desse elemento que divide a quadra. Os participantes se 
posicionam de frente para uma parede. Incluem modalidades como o 
squash, o raquetebol e a pelota basca.  
INVASÃO  

 
Estão agrupados dessa forma os esportes que trabalham a capacidade de uma 
equipe introduzir ou levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da 
quadra ou do campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown, etc.), 
protegendo, simultaneamente, o próprio alvo ou setor do campo. O futebol, o 
basquete, o rúgbi e o handebol são exemplos desses esportes.  
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Quadro 1 – Classificação dos esportes                                                   (Conclusão) 
 
TÉCNICO-COMBINATÓRIO  

 

São modalidades nas quais a importância é a realização técnica do 
movimento. Este é analisado e comparado aos movimentos realizados por 
outros e julgado segundo padrões técnicos estabelecidos de acordo com a 
modalidade. Alguns exemplos são a ginástica artística, a ginástica rítmica, o 
nado sincronizado, a patinação artística e os saltos ornamentais.  
COMBATE  

 

São as lutas transformadas em esporte. Se caracterizam pelo 
enfrentamento de dois adversários, no corpo a corpo. Judô̂, taekwondo e 
caratê podem ser incluídos nesse grupo.  
Fonte: Revista Nova Escola  

A categorização das modalidades esportivas para o trabalho pedagógico, com base 
na lógica interna do jogo, pode contribuir para melhor definirmos os procedimentos 
e estratégias metodológicas para as nossas aulas, haja vista que o conhecimento 
de algumas modalidades em comum entre as sete categorias esportivas pode ser 
facilmente transferido para outras e, também, pode também possibilitar que alunos 
e professores inventem novas formas de jogar.  

Nesse sentido, a BNCC preocupa-se em deixar em evidência o princípio da 
diversidade no trato com os esportes nas aulas de Educação Física, na medida em 
que busca favorecer ao professor e aos alunos uma experiência no processo de 
ensino e aprendizagem não só com os esportes mais hegemônicos, como o 
handebol, basquete, futsal e vôlei, mas também com a valorização do trabalho 
pedagógico por meio das práticas esportivas das mais distintas matizes.  
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APENDIDE E – Texto do Módulo 3 

 

TEXTO: OS JOGOS ELETRÔNICOS NO ENSINO DO ESPORTE 

 
Indiscutivelmente o jogo eletrônico é um dos recursos tecnológicos de maior 
sucesso e, também, um dos mais utilizados entre os nossos estudantes.  

A expressiva redução do custo dos equipamentos e serviços tecnológicos nos 
últimos anos ocasionou uma acentuada popularização de consoles, computadores 
e celulares entre os jovens e adolescentes, que agora possuem, através desses 
aportes eletrônicos, maior acessibilidade e facilidade em experimentar os inúmeros 
jogos disponíveis em plataformas virtuais. 

Pesquisas recentes têm mostrado que esse panorama de amplificação da 
acessibilidade e de sucesso dos jogos eletrônicos tem repercutido em um número 
crescente entre as pessoas das mais variadas faixas etárias que reservam um 
tempo do seu dia a dia para jogar.  

Em 2015, a título de exemplo, a pesquisa realizada pela Sionix e a Blend New 
Research nos revelou um dado que confirma esse panorama de emergência dos 
games entre a população brasileira: uma parcela expressiva de 82% da população 
adulta joga por meio de aparelhos celulares. Já entre os jovens e adolescentes, 
esse número ainda é mais surpreendente: 90% dos indivíduos que se encontram 
na faixa etária dos nossos alunos também fazem uso assíduo de games em 
diversos consoles! 

Outro dado importante que essa pesquisa revela é que, entre os jogos eletrônicos 
de maior sucesso, os jogos de simulação dos esportes, são um dos mais procurados 
entre esse público jovem. 

Com efeito, este fenômeno de grande sucesso e mobilização entre os adolescentes 
acerca dos jogos eletrônicos tem chamado a atenção de diversos setores da 
educação, no sentido de compreender os possíveis valores educativos que tal 
recurso tecnológico pode oferecer para o processo de aprendizagem promovido nos 
diversos componentes curriculares, inclusive no campo do ensino dos esportes. 

Isto porque a possibilidade de os jogos eletrônicos proporcionar uma 
experimentação do esporte em uma dimensão virtual, além de configurar-se como 
mais uma das possíveis formas de aproximação e apropriação deste conhecimento 
específico, pode também constituir-se em um recurso educativo de enorme 
potencial para estimular e criar o entusiasmo no estudante para a aprendizagem de 
uma variedade extensa de aspectos inerentes à prática do esporte real. 

A título de exemplo, os jogos eletrônicos que simulam jogos esportivos podem servir 
como instrumento pedagógico para o entendimento da lógica interna e dinâmica do 
esporte e para maior compreensão da dimensão mais conceitual dos aspectos 
técnicos e táticos do jogo. Os alunos ainda podem explorar a prática do esporte 
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virtual e, por meio da mediação do professor, associar, criar e reinventar as formas 
de praticar os jogos reais. 

Outra categoria de jogos eletrônicos que também tem chamado muito atenção para 
o campo da Educação Física escolar são os chamados exergames, que podem ser 
definidos como jogos eletrônicos comandados pelo movimento do próprio corpo do 
jogador, valendo-se das tecnologias de sensoriamento e rastreio. Um dos primeiros 
consoles dessa categoria de jogos eletrônicos é o Nintendo Wii, que acabou por 
ampliar ainda mais as discussões dos jogos eletrônicos para o campo da Educação 
Física, em função da incorporação do ato de “movimentar-se para jogar”, de modo 
que até os gestos corporais são requeridos. 

Nesse contexto, a presença dos jogos eletrônicos nos projetos de aprendizagem 
desenvolvidos por professores e alunos pode ser encarada como mais uma 
possibilidade de estratégia didática para o desenvolvimento de experiências e 
vivências em torno das práticas esportivas em vários contextos, situações e 
dimensões. 

Além do mais, o uso pedagógico dos jogos eletrônicos na prática de ensino e 
aprendizagem também promove o desenvolvimento de habilidades específicas que 
são muito requisitadas aos estudantes tanto em meio ao processo educativo em 
torno do esporte como também em outros cenários e contextos.  

Pegando como referência os autores Lalueza, Crespo e Camps (2010), a prática de 
jogo virtual, ao receber uma dosagem educativa na escola, contribui essencialmente 
para a emergência de quatro importantes habilidades. 

A primeira é a atenção visual ou processamento visual paralelo, em razão de a 
prática do jogo eletrônico exigir do praticante a destreza de controlar o movimento 
de um ou mais personagens no centro do campo de visão e prestar a atenção a 
objetos periféricos (“fontes de energia”, “pistas”, “bônus” etc.) que podem estar em 
pontos diferentes da tela em que transcorre a ação principal. 

Já a segunda habilidade promovida são as habilidades espaciais. Nos jogos 
eletrônicos, o jogador, representado por um ou mais personagens virtuais, precisa 
movimentar-se girando sobre o próprio eixo ou adotando pontos de vistas e ângulos 
diferentes. Muitas vezes o próprio jogo dispõe de um espaço tridimensional, que 
possibilita ao jogador a exploração do ambiente virtual em profundida, largura e 
altura. Os mais recentes jogos eletrônicos de simulação de jogos esportivos 
apresentam vários desses recursos.  

Já o descobrimento indutivo e a representação icônica são a terceira e quarta 
habilidades promovidas pelos Jogos eletrônicos. Essas habilidades são 
incrementadas pelo uso acentuado de ícones e diagramas como meio de 
representação alternativa à linguagem verbal ou textual. Nesse contexto, a leitura 
visual de ícones e diagramas ao longo do jogo virtual possibilita a compreensão 
mais intuitiva e rápida de mensagens e informações sobre determinadas tarefas.  

Nesse sentido, o estudante pode recorrer à linguagem iconográfica para aprender 
utilizar novos programas e outros jogos eletrônicos (mesmo aqueles não esteja em 
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português), uma vez que, por eles usarem uma iconografia compartilhada, resultam 
facilmente compreensíveis. 

É importante destacar que o uso dos jogos eletrônicos nas aulas de Educação 
Física escolar ainda é um tema tão recente quanto o fenômeno da popularização 
dos diversos aparatos tecnológicos, no nosso país.  

A propósito, poucas escolas públicas contam com consoles específicos para jogos 
eletrônicos (os videogames), o que torna de fundamental importância o papel do 
professor em conscientizar e deixar em evidência as potencialidades educativas dos 
jogos eletrônicos nas aulas de Educação Física para que assim as secretarias de 
educação e as escolas providenciem a aquisição desse recurso tecnológico.  

Contudo, em razão das facilidades do uso do celular e também de computadores, 
o desenvolvimento da prática pedagógica que contemple a inclusão de jogos 
eletrônicos como uma das ferramentas disponíveis para os alunos aprender ainda 
mais sobre o esporte pode ser explorado, conforme veremos a seguir, no próximo 
tópico. 
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APÊNDICE F – Texto do Módulo 4 
 

TEXTO: A LINGUAGEM AUDIOVISUAL NO ENSINO DO ESPORTE 

A utilização das mídias como ferramenta pedagógica no ensino do esporte é um 
tema que vem despertando o interesse de muitos professores e alunos nas aulas 
de Educação Física, em razão da onipresença de recursos audiovisuais no nosso 
cotidiano.  

Ao ligar a TV, navegar pelas páginas da web ou mesmo quando conferimos a nossa 
rede social, encontramos uma quantidade expressiva de vídeos em inúmeros 
formatos (tutoriais, “lifes”, recortes de filmes, entre outros), além de fotos e gifts, que 
nos servem de entretenimento e também como fonte de informação rápida sobre 
temas diversos.  

A variedade de recursos visuais agregados nos vídeos e fotografias nos permite 
explorar o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, o cenário, 
as cores, as relações espaciais (próximo-distante, alto-baixo, direita-esquerda, 
grande-pequeno, equilíbrio-desequilíbrio) e também possibilita que tenhamos 
acesso “aos múltiplos recortes da realidade, através dos planos e muitos ritmos 
visuais: imagens estáticas e dinâmicas, câmera fixa ou em movimento, uma ou 
varias câmeras, personagens quietos ou se movendo, imagens ao vivo, gravadas 
ou criadas” (Moran, 1995, p. 28).  

Nesse contexto, pensar em inserir a produção de vídeos como recurso 
complementar para que o estudante tenha uma experiência autoral como produtor 
e difusor de conhecimento das diversas modalidades dos esportes, pode se 
constituir em um fator que, de um lado, dinamiza a aula, e, de outro, contribui para 
o desenvolvimento de maior protagonismo e autonomia no dissente.  

Conforme destacam Zoboli e Mazzaroba (2017), o uso didático dos vídeos pode ser 
um instrumento de enorme potencial para o aprendizado de algum elemento gestual 
ou técnico da prática esportiva em particular e também de temas e assuntos ligados 
ao fenômeno esportivo, uma vez que o estudante pode fazer uso do próprio celular 
para pesquisar, criar, produzir e editar conteúdo em vídeo e imagem.  

Ademais, além dos meios tradicionais ligados à oralidade e escrita para a veiculação 
de informação e conhecimento, a inserção de mídias no processo de ensino e 
aprendizagem traz a linguagem audiovisual como mais uma alternativa para o 
acesso e apropriação dos saberes teóricos e práticos necessários à aprendizagem 
dos esportes.  

Isto porque a linguagem audiovisual, por ser dinâmica e dirigir-se mais ao nível da 
sensibilidade, tem o potencial de desenvolver múltiplas atitudes receptivas no aluno, 
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uma vez que ela solicita a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de 
mediação primordial no mundo (Moran, 1995).  

Nesse contexto, a inserção da linguagem audiovisual presente nas mídias em 
formato de vídeos, por meio do uso de fotos, imagens, sons, músicas e animações 
(as quais podem ser criadas e produzidas pelos próprios alunos), configura-se como 
uma ferramenta de aprendizagem promissora. 
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APÊNDICE G – Questionário Avaliativo 
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ANEXO A – Formulário de Inscrição 
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ANEXO B – Termo de Cessão de Imagem e Voz para Fins Educacionais 
 

 


