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RESUMO
O livro didático é uma ferramenta que pode auxiliar os professores de Educação
Física em sua prática pedagógica. Considerando que a sociedade atual está inserida
na era digital, cabe refletir sobre a sua relação com as TIC (Tecnologias de
Informação e Comunicação) nas aulas de Educação Física escolar, visto ser uma
temática ainda pouco investigada. Desse modo, o objetivo da presente pesquisa foi
elaborar, implementar e avaliar unidades didáticas para o 6° ano do ensino
fundamental, propostas no livro didático de Educação Física do município de
Caucaia/CE, por meio das TIC. A escolha desse cenário se justifica pelo fato de este
ter sido um dos primeiros municípios do estado do Ceará a adotar o livro didático
para Educação Física. Para atingir o objetivo proposto nesse estudo, foi realizada
uma pesquisa de natureza qualitativa, com enfoque colaborativo, desenvolvida por
meio de três etapas: 1) Levantamento diagnóstico (observação das aulas de uma
professora de Educação Física do 6° ano); 2) Elaboração e Implementação de duas
unidades didáticas do livro de Educação Física com a finalidade de construir
estratégias pedagógicas para o uso das TIC. 3) e avaliação das unidades didáticas
do livro didático de Educação Física. Participaram da pesquisa alunos de uma turma
do 6° ano do ensino fundamental e uma professora da disciplina. Os dados
coletados foram transcritos, revistos, organizados e classificados a partir da análise
de categorias de codificação propostas por Bogdan e Binken (1994). Os principais
resultados indicaram que, apesar das limitações relacionadas à sua estrutura, o livro
didático de Educação Física favoreceu a inclusão das TIC que, por sua vez,
colaboraram para ensinar os conteúdos propostos no material didático. Observou-se
que os alunos aprenderam de forma autônoma e demostraram interesse nas
intervenções pedagógicas. Dentre as TIC utilizadas, o celular foi considerado uma
ferramenta versátil que facilitou o desenvolvimento e execução das atividades
durante as intervenções pedagógicas. Em relação às principais dificuldades
encontradas na pesquisa para a inserção das TIC, destaca-se: falta de estrutura
física, escassez de equipamentos eletrônicos, falta de internet na escola, professora
sem formação para o uso das TIC. Mesmo com tais dificuldades, foi possível
minimizar esses obstáculos com o apoio da gestão escolar, dos pais dos alunos e o
empenho da professora. Dessa forma, conclui-se que as TIC podem ser ferramentas
de apoio pedagógico para ensinar os conteúdos da Educação Física escolar, nesse
caso a partir de um livro didático, desde que ocorra uma mediação pedagógica por
parte do professor.

Palavras-chave: Educação Física escolar. Livro didático. TIC. Dança. Atletismo.

ABSTRACT

The textbook is a tool that can help Physical Education teachers in their pedagogical
practice. Considering that the present society is inserted in the digital age, it is
necessary to reflect on the relation of didactic book and the ICT (Information and
Communication Technologies) in the classes of Physical Education school. This
theme is not discussed very much in the curriculum component Physical Education.
This way, the objective of the presente research was to elaborate, implement and
avaluate didatic unities for the 6° grade from elementary teaching, proposed in the
textbook of elementary teaching from CAUCAIA town, CEARÁ, through ICT(
information and communicationtechnologies). The choice of this scenario is justified
by the fact that it was one of the first counties in the state of Ceará to adopt the
textbook for Physical Education.. In order to achieve the objective proposed in this
study, a qualitative research was carried out, with a collaborative approach,
developed through three stages: 1) Diagnostic assessment (observation of the
classes of a Physical Education teacher of the 6th grade); 2) Elaboration and
Implementation of two didactic units of the Physical Education book with the purpose
of constructing pedagogical strategies for the use of ICT. 3) and evaluation of the
didactic units of the textbook of Physical Education. Participants of the research were
students of a 6th grade elementary school class and a Physical Education teacher.
The collected data were transcribed, reviewed, organized and classified based on the
analysis of coding categories proposed by Bogdan and Binken (1994). The main
results indicated that despite the limitations related to its structure, the Physical
Education textbook favored the inclusion of ICTs, which, in turn, collaborated to teach
the contents proposed in didactic material. It was observed that the students learned
autonomously and showed interest in the classes. Among the ICT used, the cell
phone was considered a versatile tool that facilitated the development and execution
of the activities during the pedagogical interventions. In relation to the main
difficulties encountered in the research for the insertion of ICT, it is highlighted: lack
of physical structure, shortage of electronic equipment, lack of internet in school,
teacher without training for the use of ICT. Even with such difficulties, it was possible
to minimize these obstacles with the support of school management, the parents of
the students and the commitment of the teacher. In this way, it can be concluded that
ICT can be pedagogical support tools to teach the contents of Physical Education, in
this case from a textbook, provided that a pedagogical mediation by the teacher
occurs.
Keywords: School Physical Education. Textbook. ICT. Dance. Athletics.
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APRESENTAÇÃO
Minha história com os estudos se inicia, de fato, no ensino médio, quando
então, começo a pensar mais incisivamente em uma profissão. Na ocasião, eu
residia num distrito da cidade de Maranguape/CE, chamado Riacho Verde, a cerca
de 30 km da sede do município. Essa era a distância que eu percorria diariamente
para estudar. Esse distrito, na época, tinha como sua principal atividade econômica
a agricultura e agropecuária. Fui ensinado desde cedo pelos meus pais a dar muito
valor a três princípios: valores humanos, estudos e trabalho.
Sempre ajudei meus pais nas atividades da fazenda onde trabalhavam. Meus
pais, principalmente meu pai, por quem tenho grande admiração até hoje, (in
memoriam) me dizia: "filho, estude, para que você não venha acabar como eu, sem
estudos,

tendo

que

fazer

trabalhos

braçais".

Essas

palavras,

por

mais

desanimadoras e dolorosas que parecessem, por motivo das circunstâncias que me
rodeavam, sempre estavam em minha mente como uma fonte de luz e esperança.
Muitas vezes, me pegava olhando para o futuro sem ter muita expectativa.
Observava meus amigos mais velhos e parentes próximos e percebia a baixa
expectativa que eles tinham acerca dos estudos. Ao se aproximar o fim do ensino
médio, a questão da profissão palpitava ainda mais forte em meu coração. Fui
convidado a ser frentista em um posto de gasolina em Fortaleza/CE. Por mais
inusitado que fosse, a verdade é que nunca tinha saído do interior e ir para a capital
para trabalhar era um desafio. Aos dezoito anos morava em uma quitinete onde
todos os meus pertences cabiam em uma caixa de papelão, o dinheiro que recebia
tinha múltiplas funções.
Posteriormente, trabalhei como auxiliar de almoxarifado em uma oficina, e,
logo após, consegui ser vendedor de uma loja de utilidades domésticas. Contudo,
isso não me satisfazia, eu queria mais. Meu passo seguinte foi fazer um cursinho
preparatório pré-vestibular. Concomitantemente, enfrentava sérios problemas
financeiros, mas não desisti. Ingressei na faculdade sem saber ao certo se
conseguiria pagar a mensalidade. Fui contemplado no segundo semestre pelo
PROUNI, fazendo exatamente o que estou fazendo agora, contando minha história
de vida. Logo após a faculdade fiz uma Especialização em Educação Física Escolar
(UFC). Nesse período tive aula com a professora Suraya e falei do meu sonho em

prosseguir os estudos. Ela me incentivou bastante e disse que com perseverança e
força de vontade era possível conseguir entrar na pós-graduação. O desejo de
realizar o mestrado em Educação Física começou a crescer de maneira intensa.
Após a especialização, comecei a me dedicar a estudar para concursos
públicos na área de Educação Física escolar, pois até o momento estava
trabalhando como professor contratado. Foi então que consegui ingressar como
professor de Educação Física para as turmas do 6° ao 9° anos do ensino
fundamental da prefeitura de Maracanaú.
Em seguida, conheci a professora Eleni em um curso de formação de
professores e falei do meu desejo de continuar estudando e ingressar na pósgraduação. Foi então que ela me convidou para fazer parte do grupo de estudos
Saberes em Ação, que me proporcionou um olhar e um desejo de pesquisar e
aprofundar os conhecimentos na área da Educação Física Escolar.
Como professor de Educação Física Escolar percebi os diversos desafios
para legitimar a disciplina na escola, dentre eles, a falta de material didático para o
componente curricular. Foi então que lendo artigos e trabalhos sobre essa temática,
fui inquietado a investigar como o livro didático poderia auxiliar os docentes em sua
prática pedagógica. Além disso, como ocorria a utilização desse material pelo
professor.
Verifiquei que existia um município no estado do Ceará que utilizava o livro
didático de Educação Física. Tive um breve contato com o formador da disciplina de
Educação Física e consegui ter acesso ao livro do professor e do aluno. Continuei
os estudos sobre essa temática e, paralelo a isso, participava de congressos e
eventos científicos na área, dentre eles o de Motricidade, na Unesp Fiquei
encantado com tudo! Após esse evento, participei de um churrasco na casa da
professora Suraya - foi nesse momento que ela me perguntou se eu gostaria de
tentar o mestrado na Unesp/Rio Claro - e eu respondi que sim.
Mantive contato por e-mail com a professora Fernanda, no sentido de
adequar o projeto de pesquisa, e consegui entrar no mestrado - um sonho se tornou
realidade. Vim para Rio Claro sem remuneração do concurso e apenas com o
dinheiro de uma moto que vendi. Contudo, com muita esperança e ânimo de que
tudo daria certo. O período em Rio Claro foi maravilhoso e desafiador. Tentei
aproveitar o máximo.

Como o projeto de mestrado deveria ter ligação com as tecnologias, busquei
articular o livro didático e as TIC. Na banca de qualificação de Mestrado as
professoras Suraya e Eleni sugeriram que, ao invés de propor um curso de formação
aos professores do município de Caucaia/CE (ideia inicial), seria interessante
implementar uma unidade didática do livro de Educação Física com o uso das TIC
em colaboração com a professora regente da turma.
Meu propósito inicial foi prosseguir na pesquisa e melhorar minha prática
pedagógica. Além disso, contribuir para a legitimidade da Educação Física escolar e
proporcionar uma devolutiva para a professora e a escola que colaboraram com a
pesquisa. Encerro enfatizando que toda minha história de vida me tornou um ser
humano melhor, um professor pesquisador de Educação Física melhor.
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1

INTRODUÇÃO

A Educação Física é definida como componente curricular da Educação
Básica, que tem por objeto de ensino os elementos da cultura corporal. O
principal objetivo da Educação Física (doravante EF) é integrar o educando na
cultura corporal, formando cidadãos que irão produzir, reproduzir, usufruir e
transformar as práticas pedagógicas que caracterizam a área (PCN/BRASIL,
1997).
Nos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(PCN/BRASIL,1997),

os

conteúdos da disciplina são organizados em três grandes blocos ao longo do
ensino fundamental: esportes, jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas e
expressivas e conhecimento sobre o corpo. Tais conteúdos têm o objetivo de
ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos e integrá-los ao
universo cultural da humanidade. Outro compromisso com a aprendizagem dos
alunos demonstrado neste documento norteador foi o compartilhamento da
cultura corporal e suas práticas corporais sistematizadas em dimensões de
conteúdos (conceitual, procedimental e atitudinal). Essa ampliação na
apropriação das práticas corporais deve ser tratada com responsabilidade
pedagógica, ou seja, a intencionalidade que se deseja na democratização dos
conteúdos da EF escolar, não pode ser dividida em três aulas distintas, uma
aula para abordar os conceitos do conteúdo, outra aula para experimentar os
conteúdos e uma aula para expressar os comportamentos e atitudes que
envolvem a temática.
Especialmente na dimensão conceitual, Betti (1994) ressalta que o
professor de EF não pode fazer apenas um discurso sobre a cultura corporal.
Esta deverá estar inserida em sua prática pedagógica. Nesse sentido, ao
pensar nas três dimensões de conteúdos, os educadores devem ser capazes
de repensá-los, deixando gradativamente a perspectiva meramente tradicional
e as práticas pedagógicas descontextualizadas, baseadas na repetição de
exercícios e exposição de conteúdos. Vale destacar que essa transformação
didático-pedagógica relativa aos conceitos dos conteúdos da EF, não deve ser
contornada
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sem um arcabouço de elementos que fundamentam a prática pedagógica. A
EF escolar vem, nos últimos anos, sendo modificada para contribuir
efetivamente com um entendimento ampliado das práticas corporais.
Entretanto, ainda são necessárias melhores condições de trabalho, incluindo o
uso de materiais didáticos que poderiam promover melhores situações de
ensino-aprendizagem para professores e alunos. Todavia, a escassez desses
materiais para auxiliar as práticas pedagógicas na escola se configuram um
dos problemas que limita o trabalho docente (RODRIGUES; DARIDO, 2011).
Estudo feito por Gaspari et al. (2006) identificou as principais
dificuldades dos professores de EF na escola. Dentre elas, os docentes
mencionam: infraestrutura inadequada para realizar as aulas de EF, ausência
de material didático, indisciplina e falta de interesse dos alunos e, por último,
falta de legitimidade da disciplina diante dos outros componentes curriculares
de ensino. Assim, a falta de material didático foi citada como um dos problemas
que atinge o professor dessa área de conhecimento.
Entende-se por material didático, qualquer recurso que seja utilizado por
professores e/ou alunos para finalidades pedagógicas, como: recursos
audiovisuais, materiais relacionados à informática (internet, recursos para
educação a distância etc.), livros paradidáticos, apostilas e, inclusive, o livro
didático (BARROSO, 2015).
Estudo feito por Barroso (2015), mostrou que os professores se sentiam
inseguros e receosos para trabalhar com o livro didático de EF, sendo que uma
das razões, foi o fato de eles não terem experiência com esse tipo de material
no cotidiano escolar. Porém, ao utilizá-lo, ressaltaram que o mesmo pode ser
um importante auxílio no trabalho pedagógico, desde que o docente tenha
autonomia para realizar as devidas adaptações para atender suas realidades
educacionais. Nesse sentido, o livro didático pode ser um instrumento que dará
suporte pedagógico para o docente, permitindo que ele faça reflexões e amplie
suas discussões sobre como essa ferramenta de ensino pode, ainda,
influenciar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e no acesso às
práticas corporais
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sistematizadas. Impolcetto (2012) concorda que esse material didático
impresso pode auxiliar o docente, entretanto afirma que ele deve ser utilizado
como um dos materiais possíveis, sendo transformado de acordo com a
realidade educativa e as necessidades dos alunos.
Para que o livro didático tenha uma real utilização no processo de
ensino-aprendizagem é necessário que o professor tenha um olhar crítico
sobre os conteúdos ministrados. Uma das principais críticas feitas ao livro
didático está no seu caráter alienador e ideológico imprimido nos anos 1938,
pelo Decreto Lei 1006, pois nesse período o livro tinha como objetivo ser um
recurso da educação política e controle do governo, sendo que, aos docentes,
era condicionado escolher os materiais didáticos a partir de uma lista
estabelecida pelo Estado (VERCEZE; SILVINO, 2008). Diante disso, estes
autores ressaltam que é papel do professor saber explorar bem o livro por meio
de sua criatividade, criticidade e autonomia, pois fazendo isso, certamente
proporcionará, aos alunos boas reflexões acerca da realidade.
No caso da EF escolar, o livro didático não faz parte da tradição do
componente curricular. Em termos objetivos, o que representou historicamente
a EF foi sua dimensão quase que exclusivamente procedimental. Isso a
colocou, durante muitos anos, como um componente extracurricular ou de
menor impacto científico em âmbito escolar. A EF esteve restrita a exercícios
repetitivos, as aulas eram descontextualizadas, sem haver uma reflexão sobre
o "porquê” fazer. Dessa forma, esse componente curricular, por muito tempo,
foi caracterizado como atividade prática, concepção que, muito provavelmente,
afastou essa disciplina dos livros didáticos (DARIDO, et al., 2010).
Outro aspecto mencionado pelos autores está na falta de discussão
acadêmica que aponte sugestões, encaminhamentos sobre uso do livro
didático como ferramenta nas aulas de EF escolar com objetivo de contribuir na
prática pedagógica dos docentes (DARIDO, et al., 2010).
Na EF escolar tanto a produção como o debate acerca do livro didático
permanecem negligenciados. Desse modo, a ausência de pesquisas do livro
didático para esta área do conhecimento dificulta análises mais específicas
sobre

a

repercussão

desse

(RODRIGUES; DARIDO, 2011).

material

didático

no

ambiente

escolar
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O livro é utilizado em muitas disciplinas escolares, sendo considerado,
atualmente, como um dos principais recursos utilizados pelo docente,
chegando, em muitos casos, a ser a única ferramenta pedagógica acessível a
ser utilizada como material de apoio (DARIDO et al., 2010). Assim, professores
e pesquisadores destacam a importância de trabalhar com conteúdos teóricos
nas aulas de EF escolar, rompendo com a prática descontextualizada, ou seja,
com a pura repetição de movimentos. Além disso, o educando necessita
compreender os motivos pelos quais está realizando tais práticas (DARIDO et
al., 2010).
Por outro lado, a utilização desse material didático nas aulas de EF
escolar não pode substituir a dimensão procedimental, pelo contrário, deve
proporcionar um maior significado para ela. Os conteúdos presentes em um
livro didático devem estimular um ambiente de conhecimentos, provocar
inquietações, proporcionar a reflexão nos alunos, antes, durante e depois das
vivências das práticas corporais (BARROSO, 2015).
Para Bittencourt (2010), o livro didático tornou-se um recurso relevante
no fazer pedagógico do educador. Nesse material didático impresso estão
presentes os conteúdos de cada aula, por meio de textos escritos que
proporcionam o aprendizado de conceitos, exercícios que os educandos devem
realizar por meio dos conteúdos.
O livro didático, portanto, é um instrumento que pode auxiliar na prática
pedagógica do professor de EF, no entanto, deve ser bem utilizado pelo
educador, como ferramenta e apoio no processo de ensino-aprendizagem,
reconhecendo que pode se utilizar de outros materiais didáticos para
enriquecer suas aulas e tornar a aprendizagem significativa. Segundo Barroso
(2015), o intuito desse material didático impresso não é causar uma
dependência exclusiva do professor, mas servir como auxilio e apoio para
melhorar a sua prática pedagógica.
Para Impolcetto (2012), os livros didáticos podem ser concebidos como
produtos tecnológicos, visto que, conforme afirma Kenski (1998, p.18), “ao
conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao
planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um
determinado tipo de atividade, chamamos de tecnologia”. Por isso, os livros
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escolares podem ser considerados produtos tecnológicos, pois, “organizam os
conteúdos de determinada disciplina e facilitam seu acesso tanto pelos
professores quanto alunos” (IMPOLCETTO, 2012, p. 99).
Apesar desse material didático ser considerado uma ferramenta
tecnológica, não pode ser classificado como nova tecnologia (BARROSO,
2015). As TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), segundo Bianchi
e Hatje (2007), são como um aglomerado de ferramentas tecnológicas,
presentes no cotidiano e fundamentais para um grande número de profissionais
das mais variadas áreas de atuação na sociedade. Transformam os diversos
segmentos sociais, econômicos e educativos.
Na área da Educação a presença das TIC e seu valor educativo tem
gerado muito interesse por estudiosos de diversos campos de conhecimento.
Muitos pesquisadores se debruçam sobre essa temática com o objetivo de
compreender suas finalidades, possibilidades e seu potencial formativo no atual
contexto educacional (ROSA; CECÍLIO, 2010). Os mesmos autores afirmam
que essa constatação gera novos desafios para a intervenção dos professores,
pois há uma necessidade de melhoria na qualidade da educação, de forma a
estimular novos conhecimentos. Portanto, a utilização das tecnologias é
indispensável, tornando-se relevante a sua implementação na educação atual.
Desse modo, considerando que sociedade atual está inserida em um
mundo tecnológico, que a EF é uma disciplina obrigatória da educação básica
e que a utilização do livro didático e das novas tecnologias é algo novo para os
professores desse componente curricular, percebe-se a necessidade de aliar o
livro didático e as TIC na prática pedagógica dos docentes de EF.
No estado do Ceará, o município de Caucaia foi um dos primeiros a
utilizar o livro didático de EF. Assim, justifica-se a escolha desse cenário.
Atualmente, o referido município abrange 200 escolas com aproximadamente
50.000 alunos e 120 professores de EF. Este componente curricular está
inserido do 1° ao 9° ano do ensino fundamental, cuja responsabilidade está a
cargo da Secretaria Municipal de Educação (SME - Caucaia). Diante disso,
alguns questionamentos são levantados: o livro didático de EF faz referência às
novas tecnologias? De que modo é possível utilizar as TIC no ensino dos
conteúdos presentes no livro didático nas aulas de EF?
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No município de Caucaia, a implementação desse material didático
impresso ocorreu no ano de 2014. Atualmente todas as escolas do município
adotam o livro didático de EF no ensino fundamental.
Diante do exposto, justifica-se a realização desta pesquisa pelos
seguintes motivos:
 Foi um dos primeiros livros didáticos implementados no município do
Ceará, por isso merece ser estudado no sentido de se verificar suas
possibilidades, avanços e limites, especificamente nesse trabalho,
quanto à inserção das TIC.
 Admitindo

que

as

TIC

estão

inseridas

na

sociedade

e,

consequentemente, nos ambientes educacionais, faz-se necessário
discutir e possibilitar estratégias metodológicas quanto ao uso delas na
EF escolar.
 Considerando as experiências dos docentes que atuam na área e que
utilizam o livro didático de EF, é de grande importância que estratégias
de inserção das TIC sejam elaboradas coletivamente, por meio de uma
pesquisa-colaborativa.
 Os resultados da pesquisa poderão colaborar para uma melhor
avaliação de como ocorre a inserção das TIC, bem como a
implementação e aplicabilidade do livro didático na prática pedagógica
dos professores de EF do município de Caucaia/CE.
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1.1

Objetivo

A presente pesquisa teve como objetivo elaborar, implementar e avaliar
unidades didáticas para o 6° ano do ensino fundamental, propostas no livro
didático de EF do município de Caucaia/CE, por meio das TIC.
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2

LIVRO DIDÁTICO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Este capítulo está organizado em três seções. Em primeiro lugar,
revisou-se as principais informações acerca do conceito do livro didático. Em
segundo lugar, discutiu-se alguns apontamentos sobre as vantagens e
desvantagens desse material didático. Finalmente, encerra-se o capítulo com
uma discussão sobre o livro didático na EF escolar, assim como apresentam-se
possibilidades e contribuições na prática pedagógica de professores da
disciplina

2.1

O que é livro didático?

O livro didático é assunto polêmico e divergente, que gera diversas
posições contraditórias entre os docentes, educandos e pesquisadores. Esse
material didático é utilizado, muitas vezes, como único recurso pedagógico,
contribuindo assim para o engessamento do processo pedagógico. Por outro
lado, os que o defendem afirmam que é uma ferramenta indispensável para
auxiliar a prática pedagógica dos docentes, não sendo o único material
didático, mas sim, um dos materiais de apoio possíveis para ser utilizado. As
produções acerca do livro didático vêm crescendo, sobretudo em vários países,
como: EUA, França e Grã-Bretanha (BITTENCOURT,1993).
As contribuições de Cassab e Martins (2008) enfatizam que apesar
desse aumento de interesse em investigá-lo, percebe-se que as pesquisas
pouco estão relacionadas ao uso pelos professores e alunos no ambiente
escolar. Ou seja, são necessárias pesquisas para verificar como ocorre a
utilização desse material no contexto escolar.
O livro didático exerceu várias funções e significados ao longo da
história da humanidade. Corroborando essa ideia, Choppin (2004) acrescenta
que os livros didáticos exercem quatro funções principais, que podem sofrer
mudanças de acordo com o ambiente sociocultural, o período histórico, os
níveis de ensino e as diferentes formas de utilização. São elas:
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 Referencial: o livro didático é um alicerce que prioriza os conteúdos
educativos,

os

conhecimentos

acumulados,

as

técnicas

ou

competências que um grupo social acredita ser possível difundir às
novas gerações.
 Instrumental: esta função refere-se ao conjunto de métodos de
aprendizagem,

à

obtenção

de

competências

disciplinares

ou

transversais, memorização de conhecimentos e, por último, a resolução
de problemas.
 Ideológica e Cultural: é uma das funções mais antigas do livro didático.
Segundo o autor ele foi considerado um instrumento essencial por
diversos setores da língua, da cultura e dos princípios das classes
dirigentes. Além disso, era considerado como um instrumento de
hegemonia nacional, assumindo, dessa forma, um papel político na
sociedade. Assim, seu

principal propósito era manipular e doutrinar as

jovens gerações por meio de seu caráter ostensivo e sutil.
 Documental: o livro didático pode fornecer uma variedade de
documentos textuais ou modelos antigos, que podem servir para
desenvolver uma apreciação crítica no aluno por meio da observação e
confrontação. Recentemente, essa função se faz presente apenas em
ambientes pedagógicos que privilegiam a autonomia dos alunos e dão
suporte a um elevado nível de formação dos professores. Essa função é
bastante utilizada por pesquisadores e estudiosos do livro didático
permitindo realizar diversas análises sobre o objeto estudado.
Considerando as diversas funções do livro didático, faz-se necessário
apontar alguns conceitos contemporâneos desse objeto de estudo. Entretanto,
vale ressaltar que sua conceituação é configurada por divergências entre os
autores que estudam a temática (GATTI JUNIOR, 1997). Apoiando essa ideia,
Choppin (2004) acrescenta que existem dificuldades em definir o livro didático,
pois nem sempre é possível explicar todas as suas particularidades. Além
disso, o autor afirma ainda que ele é definido de diversas maneiras na maioria
das línguas. Todavia, ressalta a importância de estudos e pesquisas sobre
essa temática, principalmente por sua influência cultural.
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O livro didático pode ser entendido como um instrumento que tem como
finalidade exercer a comunicação. É um conjunto de páginas impressas,
composto por textos, imagens, gráficos, entre outros elementos. Esse conjunto
ou caderno é confeccionado com características editoriais específicas
(CARMO,1999). O autor complementa, destacando a importância desse
material didático impresso, como um dos recursos didáticos possíveis na
prática pedagógica do professor.
Na perspectiva de Layolo (1996), esse material didático pode ser
entendido como uma ferramenta específica que tem importante função no
processo de ensino-aprendizagem. Embora o livro não seja o único recurso
pedagógico, pode ser decisivo na execução das atividades pedagógicas.
Desse modo, para ser considerado didático, o livro deverá ser utilizado de
maneira sistemática nos processos de ensino-aprendizagem de um demarcado
objeto do saber humano.
Esses materiais podem ser dirigidos a dois públicos: docentes e
discentes. O livro didático do professor geralmente contém subsídios de
leituras, indicações de tarefas para a sala de aula e orientações metodológicas
para as diferentes situações de aprendizagens. Já o material didático do aluno
tem uma estrutura voltada para o público que foi designado, como por exemplo
ilustrações que ajudam a enriquecer o entendimento do conteúdo, uma
linguagem agradável e de fácil compreensão, tarefas extraclasse, entre outros
elementos.
No entendimento de Rodrigues e Moreira (2013, p. 58), a definição para
livro didático é “uma obra escrita ou organizada com a finalidade específica de
ser utilizada numa situação didática. Trata-se de um livro de uso individual do
aluno em sala de aula, em geral indicado ou adotado pelo professor”. Todavia,
para Fernandes (2004), esse material didático pode ser definido por inúmeras
publicações que são utilizadas por educadores e alunos com auxílio em
situações de aprendizagem, podendo servir como suporte para leituras, tarefas
escolares, estudo e exercícios, além de outros materiais como: paradidáticos,
livros de orientação para o professor, coleção de mapas, manuais literários,
dentre outros.
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Para a presente pesquisa cabe a definição do objeto exposto como um
material didático impresso. Este, além de ser uma fonte de pesquisa, tem a
característica de ser impresso, facilidade de acesso e de manuseio se
comparado, por exemplo, aos livros digitais (e-book).
Nesse estudo, considera-se esse material didático como ferramenta
pedagógica que está diretamente interligado ao processo de ensinoaprendizagem, contribuindo para a organização, intervenção e a avaliação do
docente, e para a aprendizagem dos discentes (DARIDO, et al., 2010).

2.2

Vantagens e desvantagens do livro didático

Há professores que consideram o livro didático limitado para o processo
de ensino-aprendizagem. Entretanto, para outros docentes ele é uma
ferramenta fundamental no processo educativo (BITTENCOURT, 2010). Nesse
sentido, faz-se necessário discutir os principais argumentos a favor e contra
essa temática.
Críticos desse material didático o consideram ultrapassado, porque,
segundo eles, o livro causa uma espécie de dependência para o docente
fazendo com que este perca sua autonomia pedagógica.
Alguns professores acabam utilizando os livros escolares como único e
absoluto veículo condutor do ensino. Estes, muitas vezes se acomodam no que
tange à modificação de sua prática pedagógica, utilizam o livro didático como
uma “muleta” na qual podem apoiar-se e reforçar seu método de ensino que se
baseia em leituras repetitivas, cópias de exercícios e memorização de trechos
contidos no livro didático. No entanto, não são todos os profissionais que fazem
esse tipo de uso, muitos têm o material didático como um apoio para suas
demandas educacionais na escola.
O livro didático é considerado um recurso tradicionalmente utilizado por
diversas disciplinas escolares. Esse material didático enfrenta diversas críticas,
entre elas, os critérios de distribuição nos estabelecimentos de ensino, a
autoria dos livros e, principalmente, na forma de utilização pelos docentes
(BARROSO, 2015).

27
Na perspectiva de Darido et al. (2010) esse material didático sofre
diversas críticas, tendo sido acusado de estar a serviço da ideologia burguesa.
Além disso, já foi usado como um forte alienador e manipulador na sociedade.
Todavia, na contemporaneidade esse caráter ideológico não tem sido
evidenciado com frequência se comparado a gerações passadas. Dessa forma,
entende-se que um material didático não pode conter preconceitos, ideologias
políticas, tendências machistas e sexistas. Caso contrário, será considerado
desvantajoso para o ambiente educativo. Nesse sentido, cabe ao docente ter
uma visão crítica acerca do livro didático. Caso este contenha algum tipo de
tendência preconceituosa, o professor tem a autonomia de modificar e
ressignificar as informações e, além disso, pode até mesmo recusar utilizá-lo e
optar por outros materiais didáticos para auxiliá-lo no planejamento e nas
situações de aprendizagem.
Entre os que são contrários ao uso do livro didático está Silva (1996),
que faz críticas veementes a esse material didático. Ele alega que o livro
didático não passa de um “objeto” nas mãos dos professores e que sem o
material didático impresso eles se sentem incapazes de conduzir o processo
pedagógico, tornando-se reféns do livro didático. Afirma também, que os
professores brasileiros perdem sua dignidade ao contrapor-se à lucratividade
exacerbada das editoras de livros didáticos, como também sua autonomia
pedagógica ao se tornarem vítimas delas.
Um livro pode tornar-se um problema tanto para professores quanto para
alunos, o que, por sua vez, prejudica o processo educativo, como por exemplo:
quando o professor utiliza o material didático como único recurso pedagógico,
quando a linguagem está fora do nível dos alunos, quando as informações
contidas no livro são ensinadas como autoridade máxima, quando o livro está
desatualizado, ou ainda quando indica alguma corrente doutrinária, apresenta
preconceitos ou formas de discriminação (CARMO,1999).
Outra crítica apresentada refere-se a quando o professor utiliza o livro
didático como verdadeiro sustentador da prática pedagógica, quando os
materiais didáticos se tornam depositários da competência de construir e
organizar os conteúdos e os procedimentos educativos. É preciso ter das
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limitações de qualquer proposta que tenha o intuito de melhorar o ensino
(SACRISTÁN, 2000).
Na visão de Zabala (1998) as principais críticas aos livros didáticos são:
 Grande parte dos livros didáticos focaliza em conteúdo com uma
única direção.
 Por sua característica de consumo, estão influenciados por uma
demanda de interesses.
 Embora possuam uma quantidade significativa de informações,
não podem conter toda gama de conhecimentos necessários.
 Não valorizam os conhecimentos, experiências e expectativas dos
educandos nem suas diversidades pessoais.
De acordo com Silva (1996), o trabalho docente é prejudicado pela
adesão ao livro didático. Em seu posicionamento ele afirma ainda que a
utilização do livro prejudicaria a autonomia pedagógica dos professores, e
sugere aos docentes que abandonem o seu uso em sala de aula, pois são um
retrocesso para a educação.
Esse argumento é de notória fragilidade visto que o livro sozinho não
prejudica ninguém, pois necessita de um condutor, ou seja, o problema está
em usar esse material didático como único recurso pedagógico. Portanto, não é
a eliminação do livro que proporcionará uma melhor qualidade no processo
pedagógico, como também não será este que resolverá os problemas
educacionais. O livro pode ser uma ferramenta de apoio pedagógico na
aprendizagem dos alunos, como também um dos acervos de pesquisas para o
docente.
Contrapondo a visão de Silva (1996) a respeito do livro didático,
Rodrigues (2009) afirma que não se deve culpabilizar o livro pelos problemas
da educação brasileira. No entendimento do autor, o professor capacitado para
trabalhar com esse material didático tem competência suficiente para verificar
suas possíveis incongruências ou discrepâncias, tendo autonomia para
modificá-lo, adaptá-lo ou até mesmo descartar sua utilização.
Embora esse material didático contenha limitações na sua estrutura, o
docente tem liberdade para realizar as devidas mudanças, como também ter
uma visão crítica sobre a forma como esse material aborda os assuntos. Ou
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seja, se o livro didático apresenta pouco aprofundamento nos conteúdos, o
professor tem a incumbência de ampliar, modificar e até mesmo buscar auxílio
em outros materiais pedagógicos para atingir os objetivos educacionais dos
alunos.
Verifica-se que as críticas ao livro didático são bastante incisivas e
complexas, todavia, Zabala (1998, p. 174), menciona:

que o slogan não ao livro-texto fazia parte de uma frase
inacabada que dizia não ao livro didático como manual único,
referindo-se a um tipo concreto de livro, elaborado conforme
um modelo estritamente transmissor (ZABALA, 1998, p. 174).

Na compreensão de Darido et al. (2010), na EF como em outros
componentes curriculares, o livro didático só terá significado por meio dos
saberes aprendidos nas condições de formação inicial e continuada, como
também da autonomia do professor. Além disso, esse material didático
impresso deverá ser uma ferramenta a mais nas mãos do docente.
Bittencourt (2010) menciona que o livro didático é um instrumento feito
para o professor e tem estreita relação com o uso que o docente faz dele.
Também nesse sentido, Lajolo (1996) relata que um livro com sérias
deficiências pode ficar bom sendo utilizado por um excelente professor.
Todavia, um livro de boa qualidade pode tornar-se péssimo nas mãos de um
mau profissional. Complementando, Lajolo (1996) afirma que um excelente
livro é apenas um instrumento auxiliar da aprendizagem. Nenhum livro didático,
por melhor que seja, pode ser utilizado sem adaptações.
O essencial não está na discussão sobre a eliminação ou não do
material didático, e sim, na reflexão sobre quais materiais utilizar e como
deverão ser empregados no fazer pedagógico do professor. Nenhum dos
materiais didáticos pode substituir o potencial criativo do docente, contudo
quando é bem utilizado pelo educador, torna-se um recurso fundamental que
enriquece a prática pedagógica (ZABALA, 1998).
Os materiais didáticos são ferramentas que podem possibilitar ao
docente ter parâmetros e informações para tomar decisões na intervenção
pedagógica, no planejamento das aulas e, por último, na avaliação do processo
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(DARIDO et al., 2010). Os autores mencionam ainda que os materiais didáticos
são instrumentos que auxiliam os educadores na resolução de problemáticas
que permeiam as diversas fases da educação.
Colaborando com esse argumento, Rodrigues (2009) afirma que o
objetivo do docente em relação a esses materiais será imprescindível. Este
deverá ter a capacidade de expor aos educandos não apenas os
conhecimentos presentes no livro, como os de outros materiais, com ideias e
conceitos divergentes, levando assim o aluno a refletir acerca da diversidade
da temática estudada. Outro aspecto levantado pelo autor a ser considerado é
que o livro didático deve estar em consonância com a proposta pedagógica da
escola, como também a serviço dos conteúdos, objetivos, metodologias e
avaliações estabelecidas pelo educador em harmonia com o planejamento do
estabelecimento de ensino.
Apesar das inúmeras críticas e polêmicas em relação ao livro didático,
acredita-se que este pode ser um instrumento fundamental no processo de
ensino-aprendizagem dos educandos, bem como, ser uma fonte de pesquisa
para alunos e professores. Nesse sentido, o livro didático no contexto da EF
não pode ser exaltado ou depreciado, ou seja, se o professor não constrói
situações de aprendizagens que favorecem o entendimento e aprendizagens
significativas, não será o livro que favorecerá esse acesso.
2.3

O livro didático de Educação Física

Apesar das contribuições relevantes do livro didático, verifica-se que a
EF tem se configurado como uma área de conhecimento de pouca
aproximação com esses materiais didáticos. Tal fato pode ser constatado nas
listas de materiais escolares, nas estantes de livrarias, como também no seu
distanciamento do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD (SOUSA
JÚNIOR et al., 2015). Esta constatação dificulta reflexões mais aprofundadas
em relação aos desdobramentos dessa ferramenta pedagógica no ambiente
escolar (RODRIGUES; DARIDO, 2011).
De acordo com Darido et al. (2010), os outros componentes curriculares
da Educação Básica contam com uma excessiva quantidade de livros
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didáticos. Os autores complementam que em uma pesquisa realizada pelo
LIVRES1, no período de 1990 até 2007, constatou a publicação de 653 livros
didáticos de História e 698 de Português, contudo nenhum livro de EF foi
elencado nesse período. Desse modo, percebe-se um distanciamento desse
componente curricular com o livro didático.
Mas o que tem contribuído para a reduzida relação entre a EF e o livro
didático? As principais razões são a carência de materiais didáticos e a falta
de tradição na elaboração desses materiais para esse componente de ensino.
Isso pode ser explicado pelo fato dessa área de conhecimento ter priorizado,
ao longo de sua história, os conteúdos numa dimensão quase que
exclusivamente procedimental, o saber fazer, e não o saber sobre a cultura
corporal ou como se deve ser, embora esta última categoria aparecesse na
forma de currículo oculto (DARIDO, 2007; DARIDO, et al., 2010).
Outro fator que contribuiu para a negligência e a ausência dos livros
didáticos para a EF ocorreu a partir dos anos de 1980, o qual foi concebido
como um ciclo de redirecionamento do saber acerca dessa área de
conhecimento na escola. Esse período coincidiu com severas críticas à
produção de materiais didáticos. Tais críticas podem ter afastado os
professores da elaboração desses materiais bem como da reflexão sobre eles
(DARIDO, et al., 2010). Isso também pode ser observado na pesquisa de
Sousa Júnior et al. (2015) que tinha como objetivo reconhecer na literatura
quais fatores contribuíram para a constituição do hiato entre EF e os livros
didáticos e quais as publicações mais recentes sobre esse assunto. Os
responsáveis por esse estudo verificaram 34 periódicos em uma base de dados
(NUTESES) da área, entretanto, só foram encontradas 14 publicações sobre
livro didático na EF. Ou seja, um crescimento, porém ainda diminuto.
Considera-se, assim, a partir dos argumentos mencionados, que é de vital
importância discutir a questão do livro didático para o componente curricular
EF. Além disso, algumas ações vêm sendo tomadas no que se refere à
elaboração e implementação desses materiais, como por exemplo os estados

1

Trata-se de um grupo de pesquisa que passou a organizar a produção do Livro Didático no

Brasil, mas especificamente na Biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.
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de São Paulo (2008), Rio Grande do Sul (2009), Paraná (2006), o município de
Caucaia no Ceará (2014), cujas propostas curriculares apresentam material
didático específico para o componente curricular EF.
Diante do exposto, defende-se que o livro didático de EF pode ser mais
um recurso pedagógico que servirá como apoio para professores e alunos, não
com a finalidade de causar uma submissão do docente, já que desse modo se
tornaria um agente alienador do ensino, mas como fonte de conhecimento para
auxiliar o professor no ensino das práticas corporais sistematizadas.
O livro didático pode favorecer a apropriação e a exposição de
conhecimentos teóricos para auxiliar aos professores no ensino dos conteúdos
nas aulas de EF tendo em vista que muitos têm dificuldades para ensinar
determinados conceitos nas situações de aprendizagem, por exemplo: realizar
a contextualização histórica de alguma prática corporal, discutir uma
determinada regra de alguma modalidade esportiva, expor definições e
conceitos de algum tema, dentre outros.
O professor de EF também poderá utilizar o livro didático para realizar
discussões após as vivências corporais. Ou seja, o material didático auxiliará
no entendimento de conceitos que foram desenvolvidos naquela aula,
contribuindo para uma melhor apropriação desse conteúdo e articulação entre
a teoria e a prática. Além de possibilitar diversas vantagens ao docente nos
processos de ensino, também favorece possibilidades de aprendizagem aos
discentes no cotidiano escolar.
Os alunos podem ter no livro uma ferramenta pedagógica para os
auxiliar em pesquisas, seminários, tarefas extraclasse, fonte de consulta etc.
Além disso, o livro pode contribuir como uma fonte segura de informações, pois
nem toda informação disponível em outros meios de comunicação, como por
exemplo a internet, é confiável. Assim, os alunos têm a possibilidade de
comparar determinadas informações do livro que são divergentes com outras
fontes de pesquisa.
Todavia, para que professores utilizem esse material didático como uma
ferramenta eficaz no contexto da EF escolar, são necessárias ações que os
capacitem quanto ao uso do livro didático em sua prática pedagógica. Nesse
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sentido, Galatti, Paes e Darido (2010, p. 760) levantam o seguinte
questionamento a respeito do livro didático:

Até que ponto será necessário um trabalho de capacitação dos
professores para que estes utilizem este novo facilitador de
forma autônoma, sendo capaz de escolher quando e o que
utilizar ao longo de suas aulas? (GALATTI; PAES; DARIDO,
2010, p. 760).

Essa indagação se faz necessária porque é de extrema importância que
os professores de EF passem por um processo de formação inicial e
continuada para dialogarem a respeito da melhor utilização do livro didático na
prática pedagógica. Dessa forma, seria essencial que prefeituras e estados que
já adotam esse material didático na EF ofertassem formação continuada aos
professores, proporcionando diálogos e possibilidades de utilização do livro
didático na prática pedagógica.
Apesar de inúmeras críticas em relação ao livro didático, ele ainda é
considerado um material de grande relevância na prática pedagógica de
professores. Contudo, a excessiva demanda na escola e as diversas
atribuições outorgadas ao professor faz com que ele, muitas vezes, não tenha
tempo de elaborar o planejamento de suas aulas com a devida qualidade,
comprometendo a eficácia destas, isto é, a aprendizagem dos discentes.
Assim, o livro didático torna-se mais um material didático que pode auxiliar o
docente no seu fazer pedagógico.
Portanto, cabe aqui mencionar que o livro didático não pode ser
considerado uma panaceia, ou seja, uma espécie de remédio que irá resolver
de modo instantâneo todos os problemas da EF. Além disso, não pode ser
visto como um instrumento que engessa o processo educacional. Os
professores é que são os coadjuvantes nos processos de ensinoaprendizagem. Portanto, se o livro didático será um retrocesso ou mais uma
ferramenta pedagógica, quem determinará isso, será o docente na sua
utilização.

34
3

TIC NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Este capítulo tem como propósito apresentar o conceito de TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação), mostrar suas finalidades na
educação e, mais especificamente na disciplina escolar de EF, bem como
apresentar a relação das metodologias ativas e as tecnologias no ensino.
Ainda, indicar e discutir as principais pesquisas sobre as TIC na EF, expondo
possibilidades e limitações para potencializar e inovar o processo de ensinoaprendizagem no ambiente escolar.
3.1

O que são TIC?

A sociedade atual passou por diversas transformações ao longo do
tempo, tais mudanças influenciaram e modificaram diversos setores da vida na
contemporaneidade. Dentre os fatores que contribuíram para esta evolução,
destaca-se

o

desenvolvimento

tecnológico.

Este

facilitou

e

mudou

substancialmente os setores: político, econômico, cultural e educacional no
mundo atual. A ampla evolução tecnológica nos últimos anos tem contribuído
para facilitar o processo de comunicação e minimizar as distâncias que antes
dificultavam o processo de interlocução entre as pessoas.
O advento tecnológico e sua proliferação influenciam e desafiam as
pessoas a modificarem suas formas de relacionamento e interagirem cada vez
mais com a diversidade de recursos tecnológicos. Dessa forma, é possível
fazer transações econômicas com apenas um clique, conhecer pessoas de
diversos países por meio das redes sociais, trabalhar e realizar pagamentos
sem sair de casa. Enfim, a necessidade de utilizar as tecnologias nos
impulsionam a nos familiarizar com a evolução tecnológica do mundo
globalizado.
Os meios de informação e comunicação crescem demasiadamente e
sua evolução é notável. Com isso, mudanças nos setores telemáticos são
necessárias, sobretudo nos celulares que tiveram adaptações para atingir as
demandas da evolução tecnológica. Os celulares passaram a ser usados como
pequenos computadores, ou seja, a informação e comunicação passaram a
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superar e modificar distâncias territoriais, comportamentos e atitudes (DINIZ,
2014).
A era da informação se configura como a terceira revolução tecnológica,
alicerçada no surgimento das tecnologias de informação e comunicação. Desse
modo, a evolução dos setores da informática e eletrônica deram lugar a uma
influente tendência inovadora que possibilitou uma reestruturação nas áreas de
serviços e bens. Além disso, uma nova organização social, histórica, científica
e política de dimensões em toda sociedade global. (MOREIRA; RODRIGUES,
2013).
Nesse

contexto,

as

chamadas

Tecnologias

de

Informação

e

Comunicação (TIC), surgem para influenciar, adaptar e modificar as formas de
diálogo e interatividade no mundo global, possibilitando debates contra e a
favor de sua disseminação e implementação nas diversas classes sociais e nos
estabelecimentos de ensino. O fato é que seu progresso e evolução são
inevitáveis, pois a humanidade evolui de maneira conectada com tais
ferramentas digitais. Assim, é muito difícil negar a influência das TIC no cenário
atual, embora seu crescimento não seja positivo para todas as pessoas e
grupos sociais (SANCHO, 2006).
A partir do crescimento das tecnologias eletrônicas de comunicação e
de informação, o mundo contemporâneo adaptou-se a novas exigências que
por sua vez, influenciaram a forma de trabalhar, de se organizar, de viver e
realizar educação (KENSKI, 1998). Ou seja, as TIC permearam todos os
segmentos da sociedade, influenciando crianças, adolescentes e adultos a
aprenderem e manusearem com eficácia essas ferramentas tecnológicas.
Portanto, o desafio do ser humano é encontrar possibilidades para potencializar
o seu uso de modo que o auxilie nas necessidades do cotidiano.
Por outro lado, com o advento das TIC o monopólio da informação e das
notícias são minimizadas, dando espaço para democratização e exposição do
conhecimento por qualquer cidadão por meio de uma rede social ou qualquer
veículo midiático que tenha circulação em massa. Pessoas que eram
anônimas, agora podem criticar opiniões da mídia, expor suas ideias,
influenciar e se conectar a outras pessoas ao redor do mundo. O progresso
tecnológico não se remete apenas aos inovadores artefatos e produtos
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tecnológicos, mas sobretudo, à mudança de comportamento das pessoas
alterando até mesmo os grupos sociais de determinada sociedade (KENSKI,
2010).
Para Kenski (2010), as novas tecnologias podem ser compreendidas na
contemporaneidade por saberes relacionados à microeletrônica, eletrônica e
telecomunicações. Segundo a autora, essas se classificam também pelo fato
de estarem em constante evolução e transformação, tendo como principal
percurso a virtualidade e a informação. No entanto, com o advento das
tecnologias,

o

termo

“novas”

vem

sendo

substituído

por

TIC,

independentemente de suas características.
As TIC por meio de seus impactos vêm modificando e alterando a
construção do conhecimento e o modo de vida das pessoas. Em relação ao
seu conceito, recebem diversos significados por todo o mundo, por exemplo,
“tecnologias inovadoras”, “novas tecnologias”, “elementos tecnológicos”,
“mídias digitais”, “novas mídias” (BIANCHI, 2008). Na visão de Bianchi (2008),
as TIC podem ser entendidas como ferramentas que são utilizadas para
adquirir informações e para se comunicar, por meio de extensos arranjos
tecnológicos e de sistemas digitais de funcionamento, os sistemas de telefonia,
a informática, e mídia impressa, por exemplo.
Belloni (2005, p. 21) afirma que as “TIC são o resultado da fusão de três
vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas”.
A autora ressalta ainda que as inúmeras possibilidades para sua utilização e
exploração são inesgotáveis, pois vão desde aspectos estritamente técnicos
para criação de androides inteligentes com uma diversidade de recursos,
incluindo também os jogos virtuais.
Na perspectiva de Ferreira e Darido (2014), as TIC podem ser
compreendidas por um composto de instrumentos virtuais e reais que, por sua
vez tem como finalidade primordial viabilizar e possibilitar a transferência de
informação e comunicação a toda a sociedade utilizando uma diversidade de
meios.
Em se tratando do uso da terminologia TIC, observam-se variações, tais
como: NTIC – Novas Tecnologias da Informação e Comunicação; TDIC –
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (FAGANELLO-GEMENTE,
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2015), entre outras. No entanto, todas elas se referem às tecnologias do
período atual. Para a presente pesquisa optou-se pelo uso do termo TIC que
pode abranger algumas ferramentas tecnológicas mais utilizadas, entre elas:
videogame, redes sociais, pen drives, home pages, câmeras de vídeo,
celulares, tablets, notebooks e computadores, que se inserem, ainda, nas três
classificações apontadas por Belloni (2005): informática, telecomunicações e
mídias eletrônicas.
De acordo com Bianchi (2014) a evolução tecnológica, o crescente
aumento de informações e do acesso às TIC e as diversas formas de interação
com essas ferramentas tecnológicas afetam a elaboração, associação e
compartilhamento dos conhecimentos e fornecem novos desafios para a
educação. A autora ressalta ainda que em virtude de estarmos inseridos nessa
sociedade da informação e comunicação nota-se uma busca por qualificação
profissional em diferentes áreas de saberes em qualquer fase da vida. Nesse
âmbito, a Educação também sofre influência das TIC, com isso surge a
necessidade de incluí-las como ferramentas para melhorar a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem.
Diversas crianças e jovens crescem em ambientes influenciados pelas
tecnologias, em especial a audiovisual e a digital. Por esse motivo, o
comportamento, os valores, as atitudes e os campos de socialização são bem
diferentes dos vividos pelos pais e docentes (SANCHO, 2006). Por isso, surge
a necessidade de adequar os estabelecimentos educacionais por meio das TIC
para atingir os anseios e as características dessa nova geração de jovens
imersos no mundo digitalizado.
Kenski (1998) destaca a importância de os profissionais da Educação
refletirem criticamente acerca da utilização das TIC como facilitadoras na
aprendizagem dos alunos. Apesar dos inúmeros desafios quanto ao uso
dessas ferramentas tecnologias, os profissionais da Educação, favoráveis ou
não, devem inseri-las na sua prática pedagógica, todavia, devem ter autonomia
e criticidade para reconhecer suas possibilidades e limitações, transformandoas em facilitadoras da aprendizagem em alguns momentos, tanto quanto para e
dispensá-las em outros momentos.
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As TIC são essenciais na sociedade atual e também na escola, porém
vale salientar que elas não são salvadoras da educação. Sua utilização não
garante uma elevação nos aspectos qualitativos do ensino. É necessário, em
primeiro lugar, incluir os professores como grandes construtores de qualquer
projeto pedagógico que vise à utilização das TIC no estabelecimento de ensino.
O sucesso na implementação dessas ferramentas tecnológicas passa pela
superação do modelo tradicional de ensino, baseado na memorização
descontextualizada, passividade do aluno e centralidade no professor.
Professores e alunos têm um papel central no progresso do uso das TIC
na escola, enquanto estes têm grande facilidade em relação ao manuseio de
diversos equipamentos eletrônicos, sobretudo o celular, aqueles muitas vezes
não possuem total familiaridade com tais instrumentos digitais, no entanto tem
conhecimento e estratégias didático-pedagógicas para, com o auxílio do
educando, construir espaços problematizadores, criativos e autônomos de
aprendizagens significativas.
Bianchi (2014) afirma que grande parte de projetos educacionais dos
cursos estão focados numa perspectiva tradicional de ensino, inseridos no
modelo técnico-instrumental que não possibilita uma problematização da
diversidade de temáticas e de novas metodologias de aprendizagem. Dessa
forma, ao implementar as TIC no ambiente escolar é necessário ter clareza das
transformações e das peculiaridades do processo ensino-aprendizagem. Além
disso, tanto o docente deve mudar sua forma de ensinar quanto o educando a
de aprender (FERREIRA; DARIDO, 2014).
Outros problemas se configuram ainda como barreiras para a inserção e
efetividade das TIC na escola, tais como: falta de uma infraestrutura adequada
(internet, laboratórios, computadores, entre outros), formação inicial e
continuada dos professores e políticas públicas para sua implementação. Em
se tratando de implementação de projetos e programas por meio de políticas
públicas para o uso das TIC para a educação, é necessário ressaltar, também,
que em muitos casos estas são elaboradas quase que exclusivamente sem a
participação ativa dos docentes, e esse é um dos principais motivos que
dificulta a sua implementação. O fato de os professores não serem
coadjuvantes dessas políticas acaba por não modificar significativamente a

39
prática pedagógica do docente, contribuindo, em muitos casos, para o fracasso
dessas reformas educacionais (BIANCHI, 2014).
Os novos desafios surgem alicerçados na necessidade de um
profissional que supra as demandas educacionais atuais. Dentre eles, a
formação do docente que vise o avanço no processo de aprendizagem dos
alunos e uma formação que o qualifique para utilizar ferramentas modernas no
ambiente escolar. Não é possível realizar qualquer mudança substancial na
Educação sem antes dialogar e incluir o professor como sujeito ativo nessa
construção (SILVA, 2012).
Em contrapartida, não basta ter profissionais qualificados se não existir
uma estrutura mínima para utilizar as TIC na escola. Alguns estabelecimentos
de ensino não possuem nem mesmo internet, dificultando ainda mais a
efetivação das TIC na escola. É necessário um investimento do poder público
nas escolas brasileiras no que diz respeito à estrutura para potencializar a
utilização das TIC no ambiente escolar.
A escola pode ser um local que promova formação para os professores
em parceria com demais secretarias municipais ou estaduais, utilizando a
própria estrutura da escola. Contudo, para que isso ocorra é imprescindível ter
uma infraestrutura com salas de informática, equipamentos eletrônicos (data
show, televisão, pen drive) para propiciar recursos estruturais mínimos para
utilização das TIC nesse estabelecimento educativo. Todavia, por mais
avanços que a tecnologia possa propiciar, um problema que ainda não foi
totalmente resolvido é a dificuldade do acesso de todos, docentes e alunos, ao
computador e a internet (PLACIDO, 2011).
Dessa forma, com a minimização de tais barreiras que impedem ou
dificultam a inclusão das TIC nos estabelecimentos de ensino, é possível
contribuir para a melhoria no processo ensino-aprendizagem. A inclusão das
TIC na Educação pode contribuir significativamente para tornar o ambiente
escolar atrativo, dinâmico e inovador. Ferramentas educativas como o celular,
videogame, vídeos educativos, sites interativos e aplicativos podem ser
utilizados para pesquisas e atividades em sala de aula. Contudo, a tecnologia
sozinha não garante níveis qualitativos de aprendizagem, é necessário que o
professor a utilize como ferramentas mediadoras de conhecimento.
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A inclusão de projetos inovadores dentro da escola por meio das TIC
também pode ser uma alternativa eficaz para potencializar o ensino, todavia
devem ser elaborados por professores, alunos e toda gestão escolar por meio
de um espaço dialógico, participativo e democrático. A inclusão das TIC pode
criar oportunidades e possibilitar espaços de aprendizagem de maneira
colaborativa e interativa (PLACIDO, 2011).
Portanto, para o real sucesso das TIC, além da superação de
problemas relacionados a infraestrutura, é de vital importância que ações
colaborativas sejam construídas entre o poder público, gestão escolar,
professores e alunos. Enfatiza-se que tais colaborações devem ter como
objetivo repensar o processo educacional, criar cursos de formação inicial e
continuada, adesão de projetos curriculares e novas metodologias e estratégias
didáticas para inserção pedagógica das TIC nos estabelecimentos de ensino.
3.2

Metodologias de ensino ativas e as TIC

A educação atual ainda sofre influências de uma perspectiva tradicional
de ensino em que o professor exerce o papel central no processo educativo e o
aluno é apenas um receptor nas situações de aprendizagens. Tal perspectiva
reflete a realidade de alguns contextos educacionais em que os educandos
passam a maior parte do período copiando textos do quadro ou utilizando os
mais modernos recursos tecnológicos de forma passiva e descontextualizada.
Encontram-se estabelecimentos de ensino que ainda estão no século XIX, com
docentes do século XX, formando discentes para a sociedade do século XXI
(BARBOSA; MOURA, 2013).
Em contraposição aos métodos tradicionais de ensino surgem as
metodologias ativas propondo novos papéis aos docentes e discentes no
contexto escolar. Neste tipo de metodologia o educando interage com o
assunto: ouvindo, verbalizando, indagando, discutindo e ensinando. Nesse
modelo o aluno é estimulado a construir saberes ao invés de aprender de
forma passiva. O professor atua como mediador do processo de ensinoaprendizagem e não apenas como o principal agente do conhecimento
(BARBOSA, MOURA, 2013).
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Já existem professores experimentando essa perspectiva de ensino,
utilizando aplicativos atraentes, dispositivos móveis e compartilhando o que
aprendem nas redes de telecomunicações. Contudo, ainda predomina um certo
conformismo por parte de alguns educadores que repetem fórmulas e aulas
com pouco dinamismo, numa sociedade que exige criatividade e capacidade
de inovação. Há também professores que se sentem desconfortáveis com a
perda da função principal de transmissor do conhecimento e temem que as
metodologias ativas os desvalorizem e que as TIC tomem os seus lugares
(MORAN, 2015).
Existe

uma

diversidade

de

propostas

para

se

trabalhar

com

metodologias ativas. Entre elas pode-se destacar: aprendizagem por pares
(Peer Instruction), PBL – Project Based Learning (aprendizagem por meio de
projetos ou de problemas); TBL –Team-based Learning (aprendizagem por
times), WAC – Writing Across the Curriculum (escrita por meio das disciplinas),
Study Case (estudo de caso), ensino híbrido e sala de aula invertida (MORAN,
2015). No estudo de Araújo et al. (2014) em que foi avaliado o impacto das
metodologias ativas Design Thinking e Problem-based Learning - PBL- e da
utilização das TIC em um curso a distância de Ética, Valores e Cidadania,
verificou-se que a maioria dos discentes relatou que o curso contribuiu para
sua rotina escolar, bem como para compreender melhor seus problemas e os
caminhos para sua resolução. A inserção das TIC associada à utilização da
PBL favoreceu o processo de aprendizagem e obteve uma avaliação positiva.
Na pesquisa de Ferreira (2017) que teve como objetivo analisar um
processo de formação em serviço de professores de EF da rede pública
(municipal e estadual) para o uso das TIC como recurso didático nas aulas
deste componente curricular, em um curso semipresencial, observou-se que os
participantes desse estudo utilizaram nas implementações das aulas alguns
elementos das metodologias ativas baseado na PBL. Eles mencionaram, por
meio de um relato de experiência, que durante a implementação da unidade
didática, puderam verificar que os discentes desenvolveram autonomia e
criatividade nas intervenções pedagógicas. A pesquisa realizada por esses
autores concluiu que as TIC associadas a esse método de ensino modificaram
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a visão dos professores em relação às TIC e proporcionaram uma melhoria em
sua prática pedagógica.
Barbosa e Moura (2013) afirmam que toda estratégia de ensino que
propicie a participação ativa dos educandos na construção do conhecimento
colabora para formar ambientes ativos de aprendizagem. As pesquisas
ressaltaram também que as metodologias ativas, em especial a utilização da
PBL, não são propostas rígidas, pois sempre será necessário, por parte dos
professores, apresentar um mínimo de aulas expositivas para introduzir
conceitos básicos ou uma apresentação geral do conteúdo que será estudador
e que, em seguida, será aprofundado pela PLB. Além disso, os estudos
mostraram que há docentes que já utilizam as metodologias ativas em suas
práticas pedagógicas, embora não a classifiquem com esse nome e não as
tenham inserido em sua completude.
No Quadro 1 pode-se observar que nesta abordagem de metodologias
ativas de aprendizagem professores e alunos exercem funções diferenciadas
quando comparados ao ensino tradicional.
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Quadro 1 – Metodologias ativas
Ensino Tradicional

Metodologias ativas (PBL)
Professor

Autoridade máxima sobre o assunto

Facilitador do processo de aprendizagem

Trabalho isolado

Trabalho em parceria com alunos e/ou outros
professores.

Avaliação somativa e só o docente avalia
(geralmente são provas escritas)

Avaliação formativa
avaliam juntos

Conteúdo ministrado apenas com exposição
oral

Tarefas com problemas reais e discussões

e

os

discentes/grupo

Alunos
Receptores passivos

Diagnóstico (conhecimento prévio)

Tarefa individualizada

Interação com outros colegas e professor(es)

Memorização, repetição
descontextualizado

e

trabalho

escrito

Função de pesquisar, construir o conhecimento,
autonomia.

Aula exclusivamente baseada em transmissão
da informação

Trabalhos em equipes, busca de informação
com a orientação do professor.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Ribeiro (2005).

Verifica-se, portanto, que as metodologias ativas são uma concepção
educacional que promove a autonomia do discente no processo de ensinoaprendizagem. O docente, nessa perspectiva, tem como principal função
promover ambientes que instiguem a criatividade, o diálogo, o questionamento,
o trabalho colaborativo, a pesquisa e o protagonismo nas diversas situações de
aprendizagem.
É importante ressaltar que a proposta dessa pesquisa não se coloca
contra o modelo tradicional de ensino, contudo, entende-se que essas novas
metodologias ativas oferecem possibilidades que avançam. Ainda assim, a sua
implementação efetiva depende de alguns fatores, como: formação de
professores, tempo de organização das aulas, quantidades de alunos por
turmas, condições estruturais da escola e quantidade de turmas que cada
docente possui.
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Deste modo, verifica-se que as TIC associadas a métodos de ensino
como as metodologias ativas, podem possibilitar ganhos qualitativos no
contexto escolar. Para estimular a proatividade dos alunos é necessário incluir
metodologias na quais eles se envolvam em atividades com um nível maior de
complexidade e tomem decisões mostrando sua iniciativa (MORAN, 2015).
3.3

Educação Física e TIC

Considerando que a sociedade atual está imersa nas TIC e que elas
influenciam cotidianamente a vida dos cidadãos, é preciso refletir sobre o fato
de que ainda são poucos os registros de projetos curriculares críticos e com
êxito na inclusão das TIC na EF no cenário brasileiro (BIANCHI, 2014). A
autora ressalta que é preciso refletir sobre o seguinte questionamento: como
educar a sociedade considerando a cultura digital e as TIC? Essa questão é
pertinente, até mesmo porque estes jovens inseridos na nova era digital e que
têm facilidade com o manuseio dessas ferramentas tecnológicas, considerados
nativos digitais, estão presentes na escola brasileira, sobretudo nas aulas de
EF escolar. Portanto, negar a influência que as TIC acarretam nas motivações,
comportamentos e atitudes desses jovens seria não reconhecer o processo
evolutivo da sociedade. A escola precisa se adaptar a essas transformações,
sobretudo a disciplina de EF escolar.
Pode-se dizer que um dos desafios dos professores de EF na
sociedade atual é entender o seu papel perante as novas demandas
educacionais geradas pelo mundo digital, e, além disso, compreender que as
TIC desempenham uma importante função

no processo de

ensino-

aprendizagem e podem ser uma ferramenta eficaz no ensino das práticas
corporais sistematizadas.
Contudo, o diálogo entre as TIC e a EF ainda sofre algumas
resistências. Um dos possíveis motivos pode ter relação com o fato de alguns
professores visualizarem a quadra como único ambiente adequado para a
prática pedagógica. Muitos docentes de EF limitam suas aulas a ensinar a
"prática pela prática", ou seja, seu trabalho pedagógico visa a atingir apenas a
dimensão procedimental (MELO; BRANCO, 2011). Em alguns congressos da
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área observou-se que existem pesquisadores contrários e receosos quanto ao
uso das tecnologias nas aulas de EF, temerosos de que o componente
curricular perca sua especificidade (FERREIRA, 2014).
Outros motivos para esse distanciamento referem-se ao fato de os
professores não possuírem conhecimento e familiaridade com as TIC. A
excessiva carga horária na escola e a falta de tempo são exemplos de algumas
variáveis que contribuem para o afastamento do docente das tecnologias.
Muitos desses educadores não nasceram nessa geração tecnológica, o que
contribui para sua pouca experiência refletida na dificuldade em utilizar
equipamentos tecnológicos. Esse fato colabora para que alguns professores
apresentem insegurança e inabilidade para incluir essas ferramentas digitais
nas aulas de EF escolar. Rivoltella (2007) relata que alguns professores se
sentem despreparados para utilizar as tecnologias na sala de aula,
percebendo-as como um perigo e não como aliadas à prática pedagógica.
Na pesquisa realizada por Morisso e González (2013) propôs-se
conhecer a relação que professores de EF da região noroeste do Rio Grande
do Sul (RS) tinham com as TIC, descrevendo como utilizavam as ferramentas
para

trabalhar,

estudar

e

ensinar,

destacando

seus

conhecimentos,

dificuldades e expectativas. Os principais resultados evidenciaram que os
professores investigados estão de acordo com a introdução das TIC na sua
prática pedagógica, entretanto, sentem dificuldades para melhor implementar
essas ferramentas nas aulas, dificultando a adequação no planejamento. Os
educadores participantes da pesquisa ainda relataram que a interferência das
TIC é necessária, mas precisam aprender como melhor explorá-las. As
dificuldades apontadas pelos professores podem estar relacionadas a rápida
evolução dos recursos tecnológicos, dificultando o acompanhamento dos
docentes que não conseguem acompanhar e manusear essas ferramentas
tecnológicas.
Concordando com essa ideia Gomes, Silva e Barbosa (2012), também
afirmam que os recursos tecnológicos e as mídias têm se desenvolvido de
maneira muito rápida provocando mudanças aceleradas nos comportamentos
sociais. Tal evolução tecnológica exige que os professores de EF se
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aperfeiçoem minimamente no avanço das TIC para poderem incluí-las no
planejamento das aulas.
No estudo de Melo e Branco (2011), que teve como objetivo analisar
como os professores utilizavam as TIC nas aulas de EF, constatou-se que 75%
dos docentes possuem internet na sua residência, e 60% desses a acessam
diariamente. Porém, em relação ao uso de recursos tecnológicos na
preparação das aulas, 41,6% dos professores responderam que usavam
constantemente, 33,3% às vezes e 25,5% não se utilizavam de ferramentas
tecnológicas em suas aulas. Em relação às tecnologias que são mais utilizadas
por esses professores, a que mais se destacou foi a TV Multimídia, como
segunda opção os docentes afirmaram que utilizam a internet, vídeos e o
laboratório de informática. A dificuldade mais evidenciada por 70% dos
professores refere-se à falta de tempo de preparar as aulas, além da motivação
e da falta de conhecimento do manuseio dos recursos tecnológicos.
Diante disso, se faz necessário refletir sobre as possibilidades
educativas que tais fermentadas pedagógicas podem proporcionar para a área
da EF escolar e sobre a formação continuada de professores. É primordial que
as instituições educacionais responsáveis pela formação continuada de
professores desenvolvam novos percursos metodológicos que possibilitem a
utilização e o diálogo crítico com essas ferramentas tecnológicas, possibilitando
uma preparação técnica e pedagógica aos futuros professores. Dessa forma,
eles poderão intervir de forma pedagógica, autônoma e crítica na inserção das
TIC (BIANCHI, 2014).
Em relação à formação de professores de EF para inserção pedagógica
das TIC, Betti (2006), Bianchi e Pires (2010), Ferreira (2014), Diniz (2014);
Gemente (2015) e Milani (2015) são alguns exemplos de pesquisas que
tiveram como propósito construir, colaborativamente, com os docentes,
estratégias para utilização das TIC na sua prática pedagógica. Para Gomes,
Silva e Barbosa (2012) o professor do componente curricular EF tem a
necessidade de passar por um processo constante de aperfeiçoamento e
atualização de conhecimentos para acompanhar os avanços tecnológicos da
atualidade.
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Bianchi

e

Hatje

(2007)

apontam

que

para

ocorrer

mudanças

significativas na inclusão das TIC é necessário que ocorram transformações na
própria concepção de ensino e nos estabelecimentos educativos. Os autores
afirmam que a qualificação profissional é elencada como um dos principais
caminhos na transformação do conhecimento. Ou seja, apesar de inúmeras
mudanças para efetivação das TIC na EF, a formação continuada desse
profissional é um caminho possível para que ações colaborativas possam ser
implementadas com eficácia no ambiente escolar.
Os futuros docentes de EF devem ser capazes de incorporar as TIC no
seu planejamento cotidiano, e no desenvolvimento das demais atividades
pedagógicas. É imprescindível que esses professores estejam capacitados
para oferecer aos alunos, práticas corporais sistematizadas utilizando as TIC
como estratégias pedagógicas para potencializar o ensino. Algumas ações vêm
sendo implementadas na área de EF, por exemplo, na pesquisa de Ferreira
(2014). Seu estudo teve como objetivo construir, implementar e avaliar de
modo colaborativo com um professor de EF escolar possibilidades de utilização
dos jogos digitais como apoio pedagógico para o ensino dos conteúdos do
currículo do estado de São Paulo para o 9º ano do ensino fundamental. A
pesquisa evidenciou que os jogos digitais auxiliaram no ensino dos conteúdos
nas três dimensões (conceitual, procedimental e atitudinal), os alunos se
sentiram motivados e participaram ativamente das atividades.
Ferreira (2014) também constatou algumas dificuldades que limitaram a
inclusão das TIC, as quais foram: problemas de infraestrutura, professor sem
formação para utilização as TIC e pouca utilização delas na escola. Por outro
lado, a autora comenta que tais dificuldades foram minimizadas no decorrer da
implementação das aulas.
Percebe-se que quando o professor de EF utiliza as TIC na sua prática
pedagógica de forma interativa, contextualizada e envolvendo o aluno como
participante ativo no processo de ensino-aprendizagem, os resultados são
satisfatórios. O exemplo do estudo de Ferreira (2014) elucida esses
argumentos, pois a pesquisadora trouxe algo que os alunos vivenciavam no
seu cotidiano, os jogos digitais, porém ela utilizou tais recursos tecnológicos
com um viés educacional tornando a aprendizagem atrativa e significativa.
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O estudo de Germano (2015) utilizou o celular para ensinar o conteúdo
dança, sobretudo o Hip Hop e Street dance, nas aulas de EF para uma turma
do 9º ano do ensino fundamental. Vale ressaltar que muitas escolas proíbem o
uso do celular na escola, o que reflete como o ambiente escolar ainda tem
dificuldades no tratamento das TIC. O autor constatou que a utilização do
celular se faz presente no cotidiano dos alunos e aponta que este recurso
tecnológico se mostrou uma ferramenta educativa no desenvolvimento das
aulas. Ele relata ainda que o celular foi utilizado como fonte de pesquisa
imediata, registro de imagens, dentre outras possibilidades, proporcionando um
ambiente de interatividade por meio de um grupo virtual. Como dificuldades, o
estudo de Germano (2015) constatou uma resistência da escola frente ao uso
do celular no ambiente escolar e problemas relacionados a recursos materiais
e de infraestrutura. Este mesmo problema foi verificado no estudo de Ferreira
(2014).
Portanto, não se pode negligenciar a presença das TIC no contexto
escolar. Sua inserção pedagógica no ensino necessita de infraestrutura
adequada, formação continuada de professores e metodologias reflexivas
(BIANCHI; HATJE, 2007). Os autores ressaltam ainda que não é suficiente
possuir recursos tecnológicos, é preciso construir um ambiente adequado de
saberes para usar tais ferramentas. Além disso, é necessário que os
professores façam uma leitura crítica acerca do uso das diferentes mídias, da
variedade de informações em diversos campos e das formas de comunicação
possíveis.
Diante do exposto, a ampliação de discussões para a inserção
pedagógica das TIC dentro do componente curricular EF se faz necessário.
Diante dessa compreensão, essa pesquisa buscou utilizar alguns desses
recursos que foram levantados acerca das TIC tendo como objetivo elaborar,
implementar e avaliar unidades didáticas do 6° ano do ensino fundamental,
propostas no livro didático de EF do município de Caucaia/CE, por meio das
TIC.
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4

ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA
RELAÇÃO COM AS TIC

Este capítulo trata da análise do livro didático de EF do professor e do
aluno adotado no município de Caucaia/CE, nos aspectos de suas
possibilidades, limitações e de seus avanços, sobretudo, quanto à inserção das
TIC nas aulas.
4.1

Características gerais do livro didático de Educação Física

Lançado em 2014, o livro didático de EF do município de Caucaia/CE
destina-se ao ensino fundamental (1° ao 9° ano), contemplando todas as
escolas da rede municipal desse município, que abrange, aproximadamente,
200 escolas com 150 professores e 50.000 alunos. Ou seja, mediante o grande
número de docentes e alunos, percebe-se que a prefeitura fez um considerável
investimento financeiro, pois todas as escolas são contempladas com tal
material didático. Vale ressaltar que Caucaia é um dos municípios do estado do
Ceará que tem um livro didático de EF para professores e alunos.
A adesão a um material didático específico para o componente curricular
EF foi uma vitória dos professores, que reivindicavam junto a Secretaria
Municipal de Educação (SME-Caucaia) um livro que os auxiliasse no
planejamento das aulas e como apoio pedagógico, visto que todas as demais
disciplinas tinham seu próprio material didático. A Secretaria acatou o pedido
dos docentes entendendo a necessidade de a disciplina ter um livro didático
específico para auxiliar nas demandas educacionais do município.
Após essa etapa, a SME - Caucaia entrou em contato com algumas
editoras que estivessem interessadas em elaborar um material didático,
sobretudo um livro didático de EF. Foi feita uma parceria com a Secretária de
Estado da Educação do Paraná que teve a incumbência de elaborar o material.
Foram elaborados livros didáticos para professores e alunos. Contudo, o
material didático do docente apresenta poucas páginas, aproximadamente
dezoito para cada livro e pouco subsídio no aprofundamento dos conteúdos. Já
o material didático do educando é dividido em quatro unidades didáticas que
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serão ministradas ao longo de um ano letivo. Também apresenta ilustrações e
imagens para cada conteúdo. Mas, também carece de aprofundamento teórico.
Em virtude de a pesquisa contemplar o 6° ano do ensino fundamental, a
análise focalizou os materiais didáticos que são utilizados pelos docentes
desses níveis de ensino, isto é, 6° ao 9° anos. Nesse sentido, o livro didático
de EF do 6° e 9° ano é composto de oito volumes, sendo quatro para os
docentes e quatro para os alunos. Sendo que cada livro é composto de quatro
unidades didáticas que são utilizadas em todo ano letivo. A seguir, o quadro 2
apresenta os conteúdos sugeridos para cada unidade:

Quadro 02- Conteúdos das unidades didáticas do livro de EF
Ano

6°

7°

8°

Unidade 01
Jogos populares e
jogos cooperativos,
Conhecimento
sobre
o
corpo
(Anatomia)
Futevôlei,
Conhecimento
do
corpo, hip-hop e
break
Jogos
diversos,
Conhecimento
do
corpo
(Sistema
respiratório
e
circulatório),

Unidade 02
Dança.

Unidade 03

Unidade 04

Tênis de mesa
Punhobol

Ginástica circense
Futebol

Streetball,
Conhecimento
do
corpo
(Sistema Muscular)

Voleibol,
Judô,
Conhecimento
do
corpo (meditação)

Ginástica
Futebol

Handebol
Rúgbi

Dança
Conhecimento
do
corpo (respiração)
Ginástica funcional

Taekwondo
Futsal

Capoeira,
Badminton, Peteca,
Voleibol

Jiu-Jítsu, Handebol

Atletismo

rítmica

Atletismo
Jogos dramáticos,
Dança de salão,
Basquetebol,
urbana,
Conhecimento
do Dança
9°
corpo
(Anatomia, Atletismo,
alimentação
Paralimpíada
saudável)
Fonte: livro do professor (2013).

Um fato a considerar diz respeito à elaboração do material didático de
EF, que não contou com a participação ativa dos professores do município o
que acarreta prejuízo em diversos aspectos, dentre eles: dificuldade de adesão
e envolvimento com a proposta, não atendimento às necessidades do
município bem como ao anseio dos professores. Nota-se que alguns conteúdos
não contemplam a realidade do estado do Ceará, sendo desconhecidos pelos
alunos do município de Caucaia.
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Apesar de ser importante conhecer outros conteúdos da esfera da
cultura corporal de movimento, entende-se que é preciso valorizar a cultura e a
historicidade do local, no caso da região e arredores da cidade. A participação
dos docentes em qualquer projeto educativo, ou construção de materiais
didáticos é de suma importância, pois os educadores além de conhecerem sua
realidade, estão constantemente no “chão da escola”, ou seja, seus
conhecimentos prévios desse ambiente pedagógico e de seus alunos devem
ser valorizados e aproveitados para melhor intervenção e construção de
materiais pedagógicos para ajudá-lo no seu fazer pedagógico.
O diálogo entre a universidade e os professores que estão no “chão da
escola” facilita processos de reflexão e intervenção pedagógica que tenham o
intuito de promover alguma mudança expressiva na realidade escolar. Por um
lado, os pesquisadores estão alicerçados numa boa base científica e teórica
acerca do objeto estudado, enquanto que os professores vivenciam no seu
cotidiano possibilidades e desafios para melhorar sua atuação no universo
escolar.
Em se tratando de material didático para EF, um exemplo que elucida
essa parceria mostra-se na pesquisa de Diniz (2014) em que a pesquisadora
elaborou um blog para ajudar os professores de EF a abordar o conteúdo
“dança”. Para avaliar o blog a pesquisadora entrevistou os docentes e os
convidou para visitar a página dessa ferramenta pedagógica com o propósito
de avaliarem a construção desse material didático.
No entanto, é importante ressaltar que o livro didático de EF adotado no
município de Caucaia é uma conquista para o docente desta área de
conhecimento, que muitas vezes por intensas atribuições na escola não tem
tempo de organizar melhor seu planejamento e suas aulas (ZABALA, 1998).
Outro ponto positivo a destacar é que todos os professores e alunos tem seu
livro didático de EF. Ou seja, já ter um material para auxiliá-lo é um avanço
para a disciplina.
Além disso, vale salientar que a Secretária de Educação (SME-Caucaia)
sugere que o professor utilize o livro, mas que faça as adaptações devidas e
utilize-se de outras fontes de conhecimento. Nesse sentido, o educador tem
toda autonomia pedagógica para acrescentar conteúdos, aprofundá-los,
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modificá-los e, além disso, utilizar outros materiais didáticos, tecnologias e a
metodologia mais adequada para tornar o conteúdo significativo para os seus
alunos.
Na apresentação dos volumes analisados (professor e aluno), o material
expõe uma concepção de EF que tem por objeto a cultura corporal de
movimento, com princípios norteadores pautados nos PCN (BRASIL, 1997). Os
três blocos de conteúdos são:
1: Esportes, jogos, lutas e ginásticas;
2: Atividades rítmicas e expressivas;
3: Conhecimento sobre o corpo.
A orientação é para que professor inter-relacione os conteúdos no seu
planejamento.
Na maioria das vezes as atividades são propostas pelo livro didático
para diversos ambientes, como: pátios, quadra, sala de aula, além de
sugestões de vivências em outros espaços abertos. O livro esclarece também
que o papel do docente consiste na instrumentalização dos educandos no que
se refere aos conteúdos que foram assimilados, na organização dos recursos
materiais, na seleção de recursos audiovisuais, na promoção das atividades,
vivências e nas avaliações. Assim, ele traz algumas possibilidades para o trato
dos conteúdos nas aulas de EF. Todavia, ainda carece de metodologias que
coloquem os alunos no centro do processo de ensino-aprendizagem, tornando
o conteúdo significativo para suas realidades cotidianas.

4.2

A relação do livro didático com as TIC

É importante ressaltar que as tecnologias aparecem como sugestão nos
objetivos da coleção investigada, sobretudo, nos objetivos específicos para o
professor, que tem como foco aproximar os educandos das TIC. O livro
menciona que os alunos têm que se familiarizar com o uso dessas ferramentas
tecnológicas no seu cotidiano. No entendimento de Prensky (2001), os alunos
da contemporaneidade são considerados nativos digitais, ou seja, cresceram
cercados de videogames, celulares, e diversas ferramentas da era digital.
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Nota-se, portanto, que o livro didático de EF, pelo menos, nos seus
objetivos específicos procura atender os alunos dessa era tecnológica. Além
disso, o livro do professor apresenta um ambiente virtual, denominado “Opet
virtual”. Esta ferramenta é uma plataforma virtual que deverá ser um ambiente
interativo para professores e alunos. No entanto, é necessária uma liberação
de senha para realizar o acesso, mas, segundo o formador da Educação
Física, ainda não foi possível conseguir tal liberação. O quadro abaixo
apresenta os conteúdos que sugerem o uso das TIC.

Quadro 3 - Conteúdos sugeridos por vídeos e sites

Sites

Vídeos

Jogos cooperativos
Judô
Futebol
Streetball
Handebol
Taekwondo
Futevôlei
Conhecimento do corpo (alimentação
saudável)
Rap
Break
Voleibol
Tênis de mesa
Rugby,
Futebol
Judô
Ginástica funcional
Taekwondo
Voleibol
Punhobol
Jogos teatrais
Ginástica circense

Atletismo
Dança de salão
Rap
Fonte: livro do professor (2013).

Verifica-se como possibilidades de inserção da TIC a inclusão de vídeos
e sites nos conteúdos presentes no livro didático de EF. O material didático traz
indicativos de vídeos, geralmente num item denominado “saiba mais”,
localizado no final de cada conteúdo exposto no livro. Como exemplo, citamos
o conteúdo de dança de salão: “para aprofundar o conhecimento, assista a
vídeos sobre as principais danças de salão no endereço: [...].” (SANTOS;
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BARDINI; FIDALGO, 2013). Em seguida, o livro apresenta o endereço do vídeo
que será explorado pelo professor e aluno.
Alguns conteúdos apresentam mais de um vídeo como sugestão, como
é o caso do voleibol que expõe dois vídeos acerca de alguns jogadores desse
esporte. Os conteúdos que foram apresentados no quadro 2 tratam de vídeos
sobre vivências de alguma prática corporal, entrevista com principais atletas da
manifestação corporal em questão, curiosidades e aspectos relacionados a
historicidade, principais lances de alguma modalidade esportiva, demonstração
de alguns movimentos corporais, dentre outros. Uma vantagem nos vídeos
sugeridos é que estes têm pouco tempo de duração, proporcionando um tempo
favorável para atenção dos alunos.
O livro didático de EF também sugere diversos links de sites para serem
acessados por professores e alunos. Alguns conteúdos indicam sites que
resumem as principais regras de uma modalidade esportiva ou de outra
manifestação corporal, outros apontam sites de definições, conceitos,
aprofundamentos de algum conteúdo específico. Por exemplo, para o conteúdo
de Streetball, “a melhor forma de saber um pouco mais sobre as práticas
corporais que tem pouca aparição na mídia é buscar textos escritos por
pessoas que estudaram a fundo este tema, a seguir temos um site para você
conhecer um pouquinho mais sobre o Streetball” (SANTOS; BARDINI;
FIDALGO, 2013). O material didático aponta o site como mais uma
possibilidade para ampliar os conhecimentos conceituais acerca da prática
corporal que está sendo estudada.
Observa-se que a inclusão de vídeos e sites nas aulas de EF
possibilitam uma abrangência de saberes conceituais, pois ampliam o acervo
de leituras, textos, histórico de determinada prática corporal, curiosidades e o
aprendizado de regras. Considera-se um grande avanço ter um material
didático que contenha subsídio para o professor trabalhar conteúdos teóricos
nas aulas de EF escolar. Darido et al. (2010), destacam a importância de
trabalhar com conteúdos teóricos nas aulas dessa disciplina, sendo necessário
romper com a prática descontextualizada, ou seja, a pura repetição de
movimentos.
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O vídeo é um recurso que também estimula as percepções como: ver,
sentir, imaginar, visualizar e, sobretudo, ter diante das pessoas, cenários,
diversidade de cores e relações espaciais. Além disso, proporciona um
encantamento para os que assistem por possibilitar as diversas cenas com
imagens paradas e se movendo, diversidade de câmeras que favorece o
dinamismo dos personagens. (MORAN,1995). Na visão desse mesmo autor
esse recurso nos mantém informados e combina uma diversidade de
comunicações como: intuição com a lógica, sentimentos com a razão, tempos e
espaços e, passa pelas sensações, em seguida pela intuição e finalmente, para
atingir o racional.
Mediante todas essas dimensões que o vídeo alcança na percepção e
no intelecto humano, esta ferramenta pode ser um meio eficaz para ensinar os
conteúdos presentes no livro didático de EF analisado. Todavia, como aponta
Moran (1995), o vídeo não é o salvador do processo educacional, este deverá
ser bem utilizado pelo educador na sua prática pedagógica.
Com relação ao uso dos vídeos apontados no livro, percebe-se que não
há orientações de como o professor de EF deverá discuti-los nas aulas. Ou
seja, o livro oferece informações muito elementares para a utilização desse
recurso tecnológico na prática pedagógica do professor. Ele apenas indica a
inserção para um maior aprofundamento, sem oferecer elementos didáticopedagógicos para sua implementação.
O vídeo é um recurso didático fundamental, contudo, sem a devida
orientação, pode ser utilizado de modo inadequado. Moran (1995) destaca
cinco modos:
 Vídeo-Tapa-buraco: expor o recurso didático quando há uma situação
de imprevisibilidade, por exemplo, quando o professor falta. Utilizar essa
estratégia eventualmente pode ser eficaz, contudo se for usada com
frequência levará o aluno a crer que o vídeo não tem relação com aula.
 Vídeo-Enrolação: quando o professor exibe um vídeo totalmente
desconexo com o conteúdo da aula, sem nenhuma fundamentação com
a temática. Dessa forma, o educando percebe que a inclusão do vídeo é
utilizada de maneira para preencher a aula. Muitas vezes ele até aceita,
mas discorda da sua utilização.
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 Vídeo-Deslumbramento: essa forma de utilização é evidenciada quando
o professor acaba de descobrir um vídeo interessante e, entusiasmado,
quer passar em todas as aulas, negligenciando outras ferramentas
didáticas e outras metodologias para ensinar o conteúdo de maneira
envolvente. Assim, o uso frequente começa a diminuir sua importância
como veículo de aprendizagem e empobrecer as aulas.
 Vídeo-Perfeição: existem professores que questionam todos os vídeos
possíveis porque alguns possuem defeitos de informação ou estéticos.
Os vídeos que apresentam conceitos problemáticos podem ser usados
para descobri-los, junto com os alunos, e questioná-los.
 Só vídeo: é quando é utilizado sem nenhuma contextualização da aula.
Reproduz-se o vídeo sem retornar às cenas mais significativas e aos
momentos de maior importância que podem possibilitar um debate
acerca da temática estudada.
Por isso é fundamental que o livro didático de EF aponte possibilidades
para orientar o professor no uso pedagógico e crítico de como usar os vídeos e
sites de maneira proveitosa. Do contrário, essas ferramentas didáticas se
tornarão apenas recursos desconectados do assunto da aula.
De acordo com Fraiha (2016), para potencializar a eficácia desta
tecnologia, o professor deverá fazer uma relação entre o vídeo e o tema
abordado, orientando que o docente assista ao vídeo antes de trabalhar em
sala de aula, como também organize um roteiro de observações contendo
partes relevantes que possam ser debatidas com os alunos. Estabelecendo
esses critérios, o alcance dos objetivos das aulas fica mais palpável. O fato de
o professor apenas colocar os alunos para assistir um determinado vídeo sem
contextualizar e tematizar, não significa que estará utilizando essa tecnologia
com finalidades pedagógicas e educativas.
Moran (1995) menciona propostas de utilização do vídeo como recurso
pedagógico para potencializar o ensino. São eles:
 Vídeo como sensibilização: torna-se eficaz para introduzir um assunto
novo ou uma curiosidade acerca de algum assunto da aula. Segundo
Moran (1995), esse recurso desperta a motivação dos alunos e a
curiosidade para realizar pesquisas para aprofundar o conteúdo.
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 Vídeo como ilustração: essa estratégia serve para inserir ou mostrar um
assunto que foi abordado na sala de aula e, muitas vezes, é
desconhecido pelos alunos. Por exemplo, um vídeo que mostra o
cenário de como eram os romanos no período de Júlio Cezar ajudaria os
alunos a se localizarem no período histórico.
 Vídeo como simulação: é um vídeo mais bem aprimorado. Este pode
exemplificar ou simular diversas experiências arriscadas ou que
utilizariam um tempo excessivo e diversidades de recursos. Além disso,
o vídeo pode um mostrar o acelerado crescimento de uma árvore ou
uma planta, da semente ao período de maturação em questão de
poucos segundos.
 Vídeo como conteúdo de ensino: pode servir para ensinar um
determinado assunto de forma direta ou indireta. A primeira refere-se às
informações de um determinado tema orientando sua interpretação,
porém

o segundo método aborda uma

temática possibilitando

abordagens múltiplas e interdisciplinares.
Uma desvantagem dos vídeos e sites apontados no livro didático de EF
é o tamanho dos links para acessar determinado conteúdo. Para visualizá-lo o
professor deve digitar todo o link que está contido no material didático. Uma
possibilidade seria colocar os títulos ao lado de cada /link, dessa forma, o
educando teria apenas que digitar o título na internet e, em seguida, conferir
com o link sugerido. O livro didático de Caucaia/CE poderia apontar outros
recursos tecnológicos, como também diversas alternativas de uso pedagógico
das TIC, por exemplo: celular, WhatsApp, construção e edição de vídeos, blog,
videogames, dentre outros.
Inserir outras ferramentas tecnológicas é uma opção essencial para
diversificar e possibilitar outras vivências e oportunidades para o aluno
conhecer, transformar e adaptar essas tecnologias, oportunizando diversas
maneiras para aprender o conteúdo de forma interativa e, sobretudo,
significativa.
Nessa pesquisa, considera-se a ideia de que as TIC sejam inseridas nas
aulas de EF como uma ferramenta pedagógica e não como o próprio fim.
Nesse sentido, antes de pensar na implementação das TIC na escola, é
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necessário refletir sobre a formação crítica e pedagógica do educador e
metodologias ativas que realmente contemplem um ensino significativo com
tais instrumentos tecnológicos. Para uma mudança na prática pedagógica do
docente são imprescindíveis ações que tratem da formação continuada desse
profissional para inserir essa temática de modo que possibilite reais mudanças
na sua realidade escolar. Nesse caso, o material didático analisado, mesmo
com algumas limitações no quesito de metodologias para a inserção das novas
tecnologias, ainda assim pode ser um grande aliado para auxiliar o professor
no planejamento de suas aulas.
Por esse motivo, a análise do livro didático de EF de Caucaia/CE
oferece a possibilidade de refletir sobre como elaborar e construir de modo
colaborativo com uma professora de EF metodologias para ensinar os
conteúdos presentes no livro didático, por meio das TIC.
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5

MÉTODO

Para atingir o objetivo proposto nesse estudo, foi realizada uma
pesquisa de natureza qualitativa, com enfoque colaborativo.
A pesquisa qualitativa se enquadra nas pesquisas das Ciências Sociais,
ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes (MINAYO, 2001). Além
disso, não se preocupa com representatividade numérica, mas com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização,
entre outros fatores (GERHARD; SILVEIRA, 2009, p. 31).
Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta cinco
etapas básicas. Na primeira fase, a coleta dos dados ocorre no ambiente
natural, constituindo o pesquisador como ator principal para compreender o
objeto estudado. Dessa forma, exige uma demanda significativa de tempo por
parte do pesquisador no ambiente da pesquisa. A segunda refere-se ao modo
descritivo em que a pesquisa é inserida. Assim, os dados são analisados com
riqueza de detalhes. Esse aspecto descritivo tem grande eficácia quando se
pretende que nenhum detalhe seja esquecido. Contudo, a transcrição e os
registros desses dados devem ser respeitados pelo pesquisador (BOGDAN;
BIKLEN,1994).
Na terceira etapa, o pesquisador qualitativo concentra-se mais no
processo do que apenas nos resultados finais. Em seguida, na quarta fase, a
análise dos dados é caracterizada pelo processo indutivo, ou seja, as
abstrações serão formadas concomitantemente, enquanto esses dados vão
sendo bem agrupados e organizados. Por fim, na quinta e última etapa, a
ênfase no significado é de grande importância para o pesquisador. Esse
valoriza o significado atribuído aos participantes da pesquisa e o modo como
interpretam as coisas (BOGDAN; BIKLEN,1994).
Faz-se necessário, aqui, retomar o objetivo proposto por esse estudo, de
elaborar, implementar e avaliar unidades didáticas para o 6° ano do ensino
fundamental, propostas no livro didático de EF do município de Caucaia/CE,
por meio das TIC. Para alcançar esse objetivo, houve um trabalho colaborativo
entre o pesquisador e a professora de EF da rede municipal, em que ambos
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implementaram duas unidades didáticas, a saber: Atletismo e dança nas aulas
desse componente curricular.
A pesquisa colaborativa pode ser definida por um processo que envolve
a contribuição dos professores no percurso na investigação científica,
subsidiado por um ou mais pesquisadores (DESGAGNÉ, 2007). Ou seja,
professores e pesquisadores trabalham de maneira participativa com intuito de
serem construtores de uma nova prática pedagógica. Por outro lado, a área de
atuação estimula os docentes a um olhar reflexivo no seu espaço de formação,
proporcionando um encaminhamento a fim de responder as demandas do seu
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional (DESGAGNÉ, 2007). Além
disso, o pesquisador levará o professor a pensar em uma situação já
vivenciada por ele na sua prática pedagógica, com o propósito de esclarecer
uma situação que eles gostariam de melhor compreender.
A colaboradora da pesquisa é formada desde 2009, com especialização
em Educação Física escolar, e tornou-se professora do município a partir do
ano de 2012 atuando com as turmas do 6° ao 9° anos do ensino fundamental.
Nesse contexto, considerando seu objetivo, a presente pesquisa foi
desenvolvida em três etapas distintas:
1. Levantamento diagnóstico.
2. Elaboração e Implementação de duas unidades didáticas do livro de
EF.
3. Avaliação.
5.1

Etapas da pesquisa

5.1.1 Levantamento diagnóstico (1ª etapa)

Para o desenvolvimento da primeira etapa da pesquisa, foi realizada a
observação das aulas de EF de uma turma do 6º ano do ensino fundamental
com 35 alunos, ministradas por uma professora lotada em Caucaia/CE. Assim,
foram observadas oito aulas, que totalizaram oito horas no período de um mês.
Vale destacar que as aulas ocorreram em uma escola municipal dessa cidade,
ou seja, no estabelecimento de ensino que a professora colaboradora ministra
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aulas. O objetivo dessa primeira etapa foi diagnosticar os métodos que essa
professora utilizava para ensinar os conteúdos presentes no livro didático de
EF. Além disso, verificar se a docente fazia uso de alguma tecnologia para
ensinar os conteúdos. Desse modo, tais aulas foram observadas e registradas
em um diário de campo (roteiro disponível no apêndice D), instrumento
importante que possibilita ao pesquisador registrar momentos pertinentes,
como: ideias dos participantes do estudo, ocorrências, descrição dos sujeitos e
dos lugares, atividades, conversas, dentre outros aspectos (BOGDAN;
BIKLEN,1994).
A observação em relação às outras técnicas de pesquisa tem como
benefício

os

acontecimentos

serem

constatados

diretamente,

sem

interferência. Assim, a subjetividade, que faz parte de todo o processo de
investigação, será minimizada (GIL, 2016). Tais características estão presentes
no decorrer da observação das aulas.
De acordo com Ludke e André (1994), a observação é um instrumento
privilegiado na pesquisa qualitativa, visto que ela possibilita um contato real
entre o pesquisador e o objeto pesquisado. Desse modo, “o observador pode
recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como auxiliares no
processo de compreensão e interpretação do fenômeno estudado” (p. 30). Ela
apresenta diversas vantagens para a pesquisa, tais como: possibilita uma
gama de evidências de dados não presentes em questionários e entrevistas;
requer menos do pesquisador em relação a outras técnicas de pesquisa; por
fim, permite a constatação de dados satisfatórios e diretos para compreender
uma diversidade de fenômenos (MARCONI; LAKATOS, 2015).
Após o período da observação das aulas, foi realizada uma entrevista
semiestruturada (roteiro disponível no apêndice A) com a professora que
ministrou as aulas. A entrevista ocorreu na própria escola, no período de
planejamento da docente. A gravação do áudio foi efetivada com o celular do
pesquisador.
Para realizar uma entrevista semiestruturada é necessário que o
pesquisador estabeleça um roteiro com questões organizadas sobre o assunto
em questão. Desse modo, o pesquisador incentiva que o entrevistado participe
de maneira eficiente e voluntária sobre os questionamentos que surgirão sobre
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a temática (GERHARD; SILVEIRA, 2009). Ainda sobre esse tema, Minayo
(2014) indica que um roteiro de entrevista semiestruturada deve conter
indicadores considerados fundamentais e suficientes em itens que levem em
consideração a dimensão das informações esperadas. Outro fator levantado
pela autora refere-se à forma que um elemento contido na lista deve conduzir a
um diálogo sobre a experiência.
Para participar das etapas da pesquisa, a professora convidada atendeu
aos seguintes critérios:
 Ser docente efetiva e com formação em Licenciatura na área de EF,
aceitar participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE, Apêndice D);
 Estar lotada na mesma escola há pelo menos um ano;
 Ter no mínimo 100 h/a mensais em uma escola no município de
Caucaia;
 Utilizar o livro didático nas aulas de EF Escolar.

5.1.2 Elaboração e implementação das unidades didáticas do livro de
Educação Física (2ª Etapa)

Após o diagnóstico inicial, a segunda etapa constituiu-se na elaboração
(e implementação de duas unidades didáticas (disponível nos apêndices G e H)
a partir de dois conteúdos (Atletismo e dança) do livro didático de EF,
propostos para o 6° ano do ensino fundamental. Tais conteúdos foram
escolhidos pelo fato de seguirem o planejamento anual da professora regente
da turma. O pesquisador ministrou as aulas acompanhado pela docente da
disciplina.
Foram ministradas 12 aulas (seis de Atletismo e seis de Dança),
totalizando 24 horas durante três meses. A implementação das aulas ocorreu
concomitantemente às outras disciplinas escolares e ocorreu em aulas duplas,
isto é, uma subsequente à outra sem intervalo de tempo entre elas.
É importante destacar que durante a implementação das unidades
didáticas, após cada aula, foi realizada a descrição dessas e das impressões
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do pesquisador por meio de registros em um diário de campo. O objetivo dessa
etapa foi construir, coletivamente, possibilidades para potencializar o uso das
TIC nas aulas de EF escolar, por meio do livro didático de EF adotado pelo
município de Caucaia/CE.

Quadro 4 - Descrição das aulas do conteúdo de Atletismo
Aula
Atividades
1 e 2: Introdução às provas Roda inicial:
de pista
- Diagnóstico e problematização sobre as provas de pista
- Vídeos e discussão sobre características e regras básicas das
provas de pista
Parte principal:
- Vivência de provas de pista no Kinect Sports
Discussão:
- Características das provas de pista
- Possibilidades e limitações das provas do Kinect sports
- Tarefa livro didático - mural provas de pista e campo
3 e 4: Introdução às provas Roda inicial:
de campo
- Recapitulação da aula anterior e apresentação do mural provas de
pista e campo.
- Diagnóstico e problematização sobre as provas de campo.
- Vídeos e discussão sobre as características e regras básicas das
provas de campo
Parte Principal:
-Vivência de provas de campo no Kinect Sports
Discussão:
- Possibilidades e limitações do Kinect sports
- Quiz on-line (Kahoot)
- Características das provas de campo
Tarefa final: Encaminhamento para avaliação da unidade didática
(filmagem das provas no festival de mini-atletismo e relato do
aprendizado nas aulas.
5 e 6: Festival de mini- Roda Inicial:
atletismo
- Recapitulação da aula anterior
- Diálogo sobre as provas do festival (campo e pista)
Parte principal:
- Provas de pista: jogos de corridas
- Provas de campo (salto triplo, em distância, em altura)
Discussão:
- Características e regras básicas das provas de campo e pista
- Relação das vivências com as provas do Kinect sports e os vídeos.
Fonte: elaborado pelo autor (2017).
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Quadro 5 - Descrição das aulas do conteúdo de Dança
Aula
1 e 2: Introdução a Dança

Atividades
Roda inicial:

- Apresentação dos vídeos (avaliação do festival de Atletismo)
- Diagnóstico em relação ao trato da Dança nas aulas de EF
Parte principal:
- Jogo das imagens: Definição da Dança e a relação de ritmo,
movimento e expressividade.
- Vivência de uma variedade de estilos de dança por meio do Kinect
Just dance.
Discussão:
- Quiz-on-line
- Conceito da Dança
- Relação do jogo Kinect just dance com o significado de ritmo,
movimento e expressividade.
3 e 4: Classificação das Roda inicial:
Danças
- Recapitulação da aula anterior
- Diagnóstico e problematização sobre a classificação das Danças
Parte Principal:
-Vídeos e discussão (danças urbanas, salão, eletrônicas e
populares).
Discussão:
- Quiz on-line (Kahoot)
- Classificação das Danças
5 e 6: Dança popular- Roda Inicial:
Maculelê
- Recapitulação da aula anterior
- Diagnóstico e problematização sobre o Maculelê
- Parte principal:
- Pesquisa e apresentação em grupos sobre o histórico, vestimentas,
instrumentos e particularidades do Maculelê (Facebook, Istagram #
(hashtag) maculelê, Youtube).
- Movimentos básicos com os bastões (cabos de vassouras)
- Exploração livre (individual, duplas, trios e quartetos)
- Coreografia
- Discussão:
-Quiz on-line
-Histórico, características e movimentos básicos do Maculelê.
Fonte: elaborado pelo autor (2017).

5.1.3 Avaliação (3ª Etapa)

A última etapa foi caracterizada pela avaliação das unidades didáticas
do livro de EF. A professora da turma participou de outra entrevista
semiestruturada (roteiro disponível no Apêndice B) a fim de relatar suas
impressões sobre as aulas que foram ministradas. Além disso, foi realizada
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uma sessão de grupo focal com dez alunos (roteiro disponível no Apêndice C).
Para participar, foram submetidos aos seguintes critérios: frequência de 80%
das aulas, participação nas atividades de sala e extraclasse, gravação e edição
de vídeo. Além disso, foram escolhidos grupos por sexo, cinco meninas e cinco
meninos.
A sessão de grupo focal ocorreu na biblioteca da própria escola, sem a
presença da professora regente da turma. Optou-se por esse espaço pela
tranquilidade e falta de interferências de outras pessoas. Assim, o pesquisador
utilizou dois gravadores ao mesmo tempo e filmou o encontro.
Para Gatti (2005, p. 9) o grupo focal é um procedimento responsável por
permitir “fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos
emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação
de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de manifestar”. A
elaboração de um roteiro deve contemplar duas condições indispensáveis:
possibilitar um debate motivado e participativo com o grupo; finalmente,
favorecer possibilidades de aprofundamento da temática estudada (MINAYO,
2014). A autora também indica que durante a aplicação dessa técnica pode ser
utilizado um questionamento central, como também a escolha de um
audiovisual, sobretudo um trecho de um filme, dentre outros recursos.
A sessão de um grupo focal inicia-se, de um modo geral, com um
mediador que conduzirá o grupo aos objetivos da pesquisa. Em seguida a
temática é introduzida com uma questão geral, que vai sendo aprimorada até
que o pesquisador perceba que dados foram alcançados com êxito (GIL, 2016).
O autor também menciona que o moderador deverá ter sensibilidade para
perceber quando a seção estiver se tornando cansativa para os participantes.
Nessa pesquisa os participantes foram orientados para que não
houvesse nenhum prejuízo, dano ou transtorno por sua colaboração. Vale
ressaltar que a participação foi voluntária e os alunos entregaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido que foi assinado pelos seus responsáveis
legais (TCLE, Apêndice E) bem como, o Termo de Assentimento (Apêndice F)
assinado pelos próprios discentes.
A fim de evitar possíveis constrangimentos aos colaboradores da
pesquisa, denominou-se os discentes, com a seguinte nomenclatura: “Aluno 1”,
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“Aluno 2”, “Aluno 3”, “Aluno 4” e assim sucessivamente. Como somente uma
professora participou do estudo, foi denominada como “Professora”. O projeto
de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em
Seres Humanos do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro/SP, com
número do protocolo de aprovação: 57737816.5.0000.5465.
A seguir, o quadro 6 sintetiza o cronograma das etapas da pesquisa:

Quadro 6 - Cronograma das etapas da pesquisa
Cronograma das etapas da Pesquisa (2017)
Levantamento diagnóstico
Fevereiro/março
Elaboração e Implementação

Março/abril/ maio/ junho

Avaliação

Junho

Fonte: elaborado pelo autor (2017).

5.2

Análise dos dados

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), os dados são os materiais que
os pesquisadores recolhem/produzem no seu campo de estudo, tais como:
diários de campo, transcrições de entrevistas, dentre outros. Os autores
ressaltam ainda que os diferentes materiais geralmente se encontram isolados
na pesquisa, ou seja, eles se comunicam para então ter uma abrangência do
universo pesquisado.
Os dados na pesquisa qualitativa se inserem com grande relevância,
desse modo é fundamental um extenso período de síntese, apresentação,
elaboração e constatação. Assim, a grande ênfase nessas pesquisas está em
atribuir elementos às expressões atribuídas às palavras, e estas deverão ser
organizadas, para posteriormente, serem analisadas com rigorosidade
científica pelo pesquisador (BENITES, 2012).
Os dados dessa pesquisa foram analisados mediante a análise de
categorias de codificação (codificação simples) propostas por Bogdan e Binken
(1994). De acordo com esses autores para realizar esta análise, são
necessárias seguir as seguintes fases:
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Quadro 7- Etapas da análise (categoria de codificação)
Leitura dos documentos

Codificação dos materiais

Ler atentamente os materiais.

Encontrar códigos de cada

Categorização
Aglutinar todos os códigos.

documento.
Fonte: elaborado pelo autor (2017).

No primeiro momento foi feita uma leitura minuciosa de todos os
documentos coletados (entrevistas, observação, grupo focal, transcrição dos
vídeos e diários de campo). Essa etapa foi essencial para identificar as
impressões iniciais do pesquisador acerca dos diferentes materiais.
Na segunda etapa, todos os materiais passaram pelo procedimento de
etiquetagem em que se encontraram os códigos, as frequências de repetições
das falas, dos comportamentos, aquilo que chamava mais atenção em relação
ao objetivo da pesquisa. Esse procedimento se constituiu de um extenso
período de análise. Para Bogdan e Binken (1994), um passo imprescindível
para análise é desenvolver uma lista de categorias de codificação e
posteriormente organizá-las. Dessa forma, para melhor estruturar esse
processo, optou-se pela utilização de planilhas eletrônicas, que foram de muita
relevância, pois facilitaram o processo de visualização e organização dos
diferentes documentos transcritos.
Foram elaboradas cinco planilhas eletrônicas: a primeira foi para a
transcrição das entrevistas individuais que foram realizadas com a professora
antes e depois das intervenções; a segunda, para o grupo focal com os alunos
após as implementações das aulas; a terceira foi referente aos diários de
campo durante as aulas; a quarta constituiu-se das observações das aulas
antes das implementações das duas unidades didáticas. Finalmente, as
transcrições dos vídeos que foram realizados pelos alunos.
Vale ressaltar que para chegar à lista de códigos finais, cada documento
foi submetido a três ou quatro fases, por exemplo, as entrevistas iniciaram com
uma planilha (fase 1) contendo as transcrições, em seguida nas fases (2, 3 e 4)
passavam pelo processo de lapidação, contendo na última, a relação dos
códigos finais. A seguir, exemplo de codificação de um dos documentos

68
(recorte da entrevista 1) e as respectivas fases que foram realizadas na
planilha do Excel.

Quadro 8 - Fases da Codificação (Entrevista)
Codificação
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Entrevista 1
Assim, no livro, no final de alguns conteúdos ele sempre deixa um
link pra gente acessar, o livro é um pouco resumido né, ele sempre
deixa no final de alguns conteúdos um link, ou então deixa a
indicação de um filme relacionado com o conteúdo que a gente está
vendo. Eu acho que o livro não tem tanta indicação para ao uso da
tecnologia, não me recordo bem, assim eu sei que tem alguns
indicativos para alguns conteúdos, mas não são para todos os
conteúdos.
No final de alguns conteúdos ele sempre deixa um link pra gente
acessar, o livro é um pouco resumido, alguns conteúdos um link.
livro não tem tanta indicação para ao uso da tecnologia, alguns
indicativos para alguns conteúdos, mas não são para todos os
conteúdos.
Livro pouco resumido. Livro não tem tanta indicação para ao uso da
tecnologia, alguns conteúdos ele sempre deixa um link pra gente
acessar.
Livro didático limitado, livro didático e as TIC

Fonte: elaborado pelo autor (2017).

Depois de criar o sistema de códigos, foram atribuídas abreviaturas ou
números, ao passo que foi realizada uma leitura, novamente, dos achados,
verificando se a lista de códigos diferia ou não dos objetivos da investigação
(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Os dados de cada documento foram coloridos para
facilitar a visualização na codificação desses materiais. A seguir, a lista de
códigos finais com a respectiva numeração:
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Quadro 9 - Lista de códigos dos documentos
Entrevistas
(professora)

Grupo focal
(alunos)

1.Tecnologias
1.Tipos de TIC
como aliadas
e pontos
2.Problemas
positivos
3.Livro didático
2.TIC e o
de EF resumido
ensino dos
4.Livro didático e conteúdos
as TIC
3.Metodologias
5.Possibilidades
de ensino
e ensino
4.Motivação da
6.Tipos de TIC e turma
pontos positivos
5.TIC e o
7.Metodologias
conteúdo de
6.de ensino
Atletismo
8. Tipos de TIC
6.Regras e as
(vídeos, filmes,
características
videogame)
das provas de
9.TIC e Ensino
Atletismo
dos conteúdos
7.Possibilidades
10.Novas
e limitações
estratégias
8.TIC e a dança
11.Tipos de TIC
9.Classificação
e pontos
da dança
positivos
10.Participação
12.Problemas e
dos alunos
acesso às TIC
11.Atenção dos
13.Elaboração
alunos
de materiais
12.TIC e as
alternativos
dimensões dos
14.Motivação
conteúdos
dos alunos
13.Autonomia
15.Possibilidades dos alunos
e limitações
14.Ensino
16. TIC e as
diferenciado
dimensões dos
conteúdos
17. Participação
dos alunos e uso
do celular
18. Problemas
19. Atletismo e
as TIC
20. Uso do
videogame
21.Prática
diferenciada
Fonte: elaborado pelo autor (2017).

Observações
das aulas
1.Conteúdo
ministrado
2. Agitação dos
alunos
3.Uso do vídeo
4.Ensino
5.Atitudes dos
alunos
6.Conteúdo
ministrado
7.Atenção dos
alunos
8.Material
alternativo
9.Autonomia na
elaboração de
materiais
10.Livro didático
como apoio
11. Livro didático
limitado
12. Dispersão da
turma
13.Participação
dos alunos
14.Controle da
turma
15.Concentração
da turma

Diários de
campo
(implementação)
1.Motivação da
turma
2.Metodologias
de ensino
3.Participação
dos alunos
4.Características
e regras do

Atletismo
5.TIC e o ensino
dos conteúdos
6.Possibilidades
e limitações das
TIC
7.Concentração
da turma
8.Problemas e
acesso às TIC
9.TIC e o
conteúdo de
Dança
10.TIC e o
conteúdo de

Vídeos (alunos)

1.TIC e o ensino
do Atletismo
2.Regras e
características
das provas
3.Motivação da
turma
4.Possibilidades
e limitações das
TIC
5.Metodologias
de ensino
6.Uso das TIC
(Xbox 360) e
pontos positivos

Atletismo
11.Classificação
da Dança
12.Livro didático
e as TIC
13.Tipos de TIC
(vídeo, Xbox 360,
Kahoot, redes
sociais, celular,
imagens) e
pontos positivos
14. Livro didático
e as TIC
15.Possibilidades
de ensino e
atenção dos
alunos.

Mediante o quadro, pode-se observar que: para o documento das
entrevistas foram encontrados 21 códigos, no grupo focal, 14, nas observações
das aulas, 15 códigos, nos diários de campo, 15 códigos e nos vídeos seis
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códigos. Para a última etapa aglutinou-se os itens evidenciados dos diferentes
materiais previstos para atender ao princípio da triangulação dos dados, ou
seja, confrontar as informações que emergiram de diferentes fontes e ao
mesmo tempo possibilitar olhar o fenômeno por diferentes tipos de dados
produzidos a partir dos documentos analisados.
Dessa forma, após aglutinar-se todos os códigos que emergiram nos
diferentes documentos, chegou-se às duas grandes categorias com as
respectivas subcategorias que conduziram à apresentação dos resultados. Tal
procedimento

foi

caracterizado

pela

união

desses

códigos

que

se

aproximavam. Por exemplo, a categoria número 1, Utilização das TIC, foi
contemplada por cinco códigos das entrevistas, dois códigos da observação,
oito códigos do grupo focal e assim sucessivamente. Na segunda categoria,
Metodologia de ensino e as TIC, foram contemplados seis códigos da
observação, quatro códigos das entrevistas, três códigos dos diários de campo
etc. Assim, as unidades de códigos foram aglutinadas em duas grandes
categorias (Utilização das TIC e Metodologia de ensino e as TIC) apresentadas
no quadro abaixo.
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Quadro 10 - Categorias de análise com os respectivos códigos
Utilização das TIC
5.Possibilidades
2.Problemas
6.Tipos de TIC (vídeos, filmes, videogame)
3.Livro didático resumido
4.Livro didático e as TIC
10.Livro didático como apoio
11.Livro didático limitado
12.Problemas e acesso às TIC
11.Tipos de TIC e pontos positivos
20.Uso do videogame
14. Motivação dos alunos
9.TIC e o ensino dos conteúdos
19.Atletismo e as TIC
16.TIC e as dimensões dos conteúdos
13.Elaboração de materiais alternativos
1.Tipos de TIC (Xbox, vídeos, Kahoot, redes
sociais, celular, imagens digitalizadas) e
pontos positivos.
4.Motivação da turma
7.Possibilidades e limitações
11.Atenção dos alunos
2.TIC e o ensino dos conteúdos
6.Regras e as características das provas de

Metodologias de ensino e as TIC
3.Uso do vídeo
4.Ensino
5.Atitudes dos alunos
12. Dispersão da turma
15.Controle da turma
1.Conteúdo ministrado
Metodologias de ensino
17.Participação dos alunos
10.Novas estratégias
21.Prática diferenciada
13.Autonomia dos alunos
3.Metodologias de ensino
14.Ensino diferenciado
5.Metodologias de ensino
1.Tecnologias como aliadas
4.Metodologias de ensino
3.Participação dos alunos
15.Possibilidades de ensino e atenção dos
alunos

Atletismo
8.TIC e o conteúdo da Dança
9.Classificação da Dança
1.Motivação da turma
6.Possibilidades e limitações das TIC
7.Concentração da turma
8.Problemas e acesso às TIC
9.TIC e o conteúdo de Dança
14.Livro didático e as TIC
4.Regras e características das provas de

Atletismo
1.TIC e o conteúdo de Atletismo
2.Regras e características das provas de

Atletismo
6.Uso das TIC (Xbox 360) e pontos positivos
Fonte: elaborado pelo autor (2017).

Na primeira categoria, "Utilização das TIC", serão apresentadas as
relações das TIC para o ensino dos conteúdos do livro didático de EF,
destacando suas possibilidades e limitações quanto à sua inserção nas aulas
de EF.
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Na segunda, "Metodologias de Ensino e as TIC" serão apresentados os
métodos de ensino que foram utilizados para inserir as TIC nas aulas de EF,
ressaltando a formação da professora e a participação dos alunos nas
intervenções das aulas.
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em seguida, os resultados serão apresentados em duas categorias de
análise e respectivas subcategorias:

Quadro 11 - Categorias e subcategorias
CATEGORIAS DE ANÁLISE
6.1 UTILIZAÇÃO DAS TIC

6.2 METODOLOGIAS DE ENSINO E AS TIC

SUBCATEGORIAS
6.1.1 Possibilidades
6.1.2 Limitações e superação
6.1.3 O Ensino dos conteúdos do livro didático
de Educação Física
6.2.1 Formação docente e as TIC
6.2.2 Participação dos alunos

Fonte: elaborado pelo autor (2017).

6.1

Utilização das TIC

6.1.1 Possibilidades

Na

apresentação

desse

subcapítulo

serão

evidenciadas

as

possibilidades do uso das TIC durante a implementação das duas unidades
didáticas do livro de EF adotado nas escolas municipais de Caucaia/CE.
Inicialmente são descritos aspectos relacionados à gestão escolar e
como ela colaborou no estudo.
A direção da escola acolheu bem o pesquisador e esteve sempre à
disposição para auxiliar no que era preciso para o andamento da pesquisa. O
diretor e o coordenador pedagógico da instituição ficaram entusiasmados em
saber que a pesquisa daria uma devolutiva para a escola, e a professora
regente da turma também contribuiu favoravelmente para o bom andamento da
pesquisa.
Algo que chamou a atenção foi a liberação do uso do celular por parte
da gestão mesmo com a proibição desse equipamento na sala de aula, por
meio da Lei n ° 2.246, do ano de 2007, nas escolas públicas do país. O diretor
ressaltou que se o docente fosse realizar alguma atividade direcionada para a
aprendizagem dos alunos, a utilização do dispositivo móvel não teria nenhum
problema. Porém, destacou que a gestão deveria ser comunicada. Isso foi
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considerado como um ponto positivo na pesquisa, pois existem escolas que
não permitem, em hipótese nenhuma, o uso do celular nas aulas.
Além disso, foi comentado com o coordenador que seria utilizado nas
aulas um site (Kahoot)2 gratuito com a opção de quiz on-line que possibilitaria
incluir imagens e vídeos. O gestor pedagógico ficou interessado e solicitou
informações em relação ao cadastro e utilização, pois iria apresentar aos
professores da escola para ser implementado nas aulas.
Foi acordado com a direção da escola que, após finalizar a pesquisa, o
pesquisador poderia voluntariamente ter um momento com os professores da
escola para dialogar sobre as TIC no contexto escolar, ainda que, inserir as TIC
no contexto escolar não seja uma tarefa exclusiva do professor. É necessário
que todos os atores educacionais estejam alinhados com esse propósito.
Para a pesquisa realizada por Germano (2015) em uma escola pública,
também foi necessária a autorização da instituição para o uso do celular nas
aulas de EF. Neste sentido, a gestão escolar exerce também um papel muito
importante, pois decisões referentes à liberação de equipamentos eletrônicos,
alunos, compras de materiais, autorização para se utilizar espaços fora da
escola, dentre outros, passam pelo seu crivo. Portanto, sem a sua colaboração
o professor terá limitações quanto à sua inclusão no contexto educacional.
Moran (2014) afirma que as mudanças significativas na educação
dependem de diretores e coordenadores flexíveis que estejam envolvidos no
processo pedagógico e, principalmente, que apoiem aos docentes, contribuindo
para um ambiente de comunicação e inovação. Assim, uma gestão
democrática que partilha ideias juntamente com os professores e os demais
profissionais potencializa as possibilidades de ensino e as intervenções
pedagógicas. Reforçando essa premissa, Sancho (2006) menciona que para
ocorrer mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem
torna-se fundamental que os professores, a direção, os alunos e as famílias
estejam em um processo frequente de comunicação.
Essa interlocução foi imprescindível para o bom andamento da pesquisa,
pois além da comunicação com a gestão escolar e com a professora da turma,
2
O site, aplicativo ou plataforma eletrônica pode ser acessado para produção de quiz on- line
permitindo a inclusão de vídeos e imagens.
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obteve-se um contato com praticamente todos os pais. Em uma reunião que
ocorreu na escola, foi explicado, em termos gerais, o propósito da pesquisa e
solicitou-se colaboração no estudo, no sentido de saberem que os discentes
estavam utilizando diversas ferramentas tecnológicas, não como “passatempo”,
mas como instrumento para potencializar a aprendizagem.
O apoio dos pais foi relevante, porque a partir desse diálogo, a maioria
deles deixou seus filhos levarem o celular para a escola. Todavia, pelo fato de
os alunos serem do 6° ano, alguns pais ainda tinham muito cuidado, por conta
disso não liberaram os equipamentos eletrônicos. Ainda assim, a liberação dos
dispositivos móveis de alguns discentes foi muito importante para as atividades
das aulas.
Outro fator relevante na pesquisa foi a inclusão das TIC e da diversidade
de equipamentos tecnológicos que foram utilizadas, tais como: TV LED, data
show, caixa de som, notebook, celular, Xbox 360 acompanhado do sensor
Kinect, uso de vídeos, imagens, redes sociais (Facebook, Instagram), Youtube,
sites, e o Kahoot. Contudo, vale ressaltar que grande parte dos equipamentos
eletrônicos foram disponibilizados pelo próprio pesquisador.
As TIC estão inseridas no cotidiano, estão imersas no mundo, por esse
motivo, deve-se considerar sua inclusão no contexto da Educação (SANCHO,
2006). Entretanto, constatou-se que os discentes só haviam tido contato com
vídeos e imagens nas aulas anteriores de EF, e dos 10 alunos que participaram
do grupo focal, apenas um aluno se recordou dos vídeos, conforme as
transcrições a seguir:

[...] “já, vídeos, né, eu sempre tendo de colocar vídeos, inserir
vídeos ou filmes que tenham haver com o assunto, é
importante porque, assim eles gostam muito, é um atrativo a
mais” [...] (PROFESSORA).
“Teve uma fala que vocês comentaram que foi algo assim, que
vocês não tinham tido aula com tecnologia nas aulas anteriores
de educação física, teve alguma utilização de tecnologia?”
(PESQUISADOR)
“Assim, vídeos, fotos que passaram na televisão pra gente ver”
(ALUNO 1).
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Percebe-se que a docente participante da pesquisa reconhece a
importância das TIC e que já utilizava vídeos e imagens em suas aulas,
relatando que estes são atrativos para os alunos. Por esse motivo, optou-se
por inserir outras tecnologias na implementação das unidades didáticas, além
disso, para favorecer à professora possibilidades de inserção e uso destas.
Assim, uma escola que utiliza recursos educacionais atrativos é fundamental
para tornar o ambiente mais prazeroso contribuindo para um melhor
engajamento dos educandos nas situações de aprendizagens.
Os discentes se recordaram de praticamente todas as tecnologias que
foram utilizadas na pesquisa durante as aulas de Atletismo e dança. Isso pode
ser observado nas transcrições abaixo:

“Vamos tentar recapitular quais tecnologias que nós utilizamos,
cada um fala uma”: (PESQUISADOR)
Xbox (ALUNO 6)
Celular, Instagram, Facebook (ALUNO 5)
TV (ALUNO 9)
Kahoot (ALUNO 2)
Os vídeos (ALUNO 10)
O notebook (ALUNO 3)
As imagens, Youtube, os vídeos (ALUNO 8)

Os depoimentos mostraram que os discentes se lembravam da aula
específica que foi utilizada determinada tecnologia, por exemplo, na primeira
aula de Atletismo (características e regras básicas das provas de pista)
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apontaram os vídeos, Xbox Kinect sports e o Kahoot. Na última aula de Dança
(maculelê), destacaram os vídeos e as redes sociais (Facebook, instagram).
O celular foi uma ferramenta que se configurou como possibilidade nas
aulas em virtude das suas diversas funções. Ele foi utilizado como meio de
pesquisa pelos alunos nas aulas de Atletismo e Dança, como cronômetro no
festival de Atletismo, pois os discentes marcavam o tempo dos seus colegas
nas corridas. Utilizou-se também para realizar o Kahoot nas aulas. Além disso,
os alunos também utilizaram para tirar fotos, filmar as provas de Atletismo nas
vivências e para gravarem um vídeo em equipe relatando o que aprenderam
em todas as aulas. Ou seja, percebe-se que o celular desempenhou múltiplas
funções que são atribuídas aos computadores, câmeras digitais e cronômetros,
por exemplo: tirar fotos, filmagem, pesquisas, dentre outras. No estudo de
Germano (2015) esse dispositivo móvel também desempenhou diversas
atribuições como: a exploração como fonte de pesquisa imediata, registro de
imagens e situações pedagógicas, bem como interatividade, a partir de um
grupo virtual.
Esse dispositivo móvel na atualidade se configura como uma série de
funções que estão inseridas no cotidiano das pessoas. Tornaram-se menores,
todavia mais eficazes, permitindo o acesso à internet, a incorporação do
acesso aos aplicativos e às redes sociais, contribuindo para elaborar, receber e
enviar mensagens e imagens, ouvir música, jogar, além de outras diversas
funcionalidades (FERREIRA, 2012). O estudo de Barral (2012) e Ferreira
(2012) constatou um aumento considerável do uso das tecnologias móveis por
jovens, mostrando que estes realizam grande parte das suas atividades
cotidianas com o uso desses equipamentos, sobretudo o celular, contribuindo
para a geração da mobilidade.
Por

meio

da

presente

pesquisa

percebeu-se

que

os

alunos

apresentaram discernimento e concentração nas atividades com a utilização do
celular quando comparados aos discentes do estudo de Germano (2015) que
verificou nos seus resultados pouca maturidade por parte dos discentes no uso
do celular, apesar de serem alunos do 9° ano do ensino fundamental, com
idade entre 14 e 15 anos. Vale ressaltar que os alunos da presente pesquisa
tinham entre 10 e 11 anos de idade.
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No contexto desta pesquisa, evidenciou-se que esses dispositivos
móveis podem ser uma boa alternativa para minimizar os problemas
concernentes à falta de infraestrutura nos estabelecimentos de ensino. Assim,
se a escola favorecer acesso a uma internet que possua velocidade de
conexão favorável, o uso do celular poderá contribuir para os professores
realizarem atividades de aprendizagem na própria sala, em espaço ao ar livre,
na biblioteca etc. Ou seja, não dependerão exclusivamente dos laboratórios de
informática. Essa possibilidade distinguiu-se quando a professora relatou, na
entrevista, que a maioria dos alunos de 8 e 9 anos possuem celular, e
aproximadamente a metade dos discentes tem um pacote de internet e, além
disso, trazem o smartphone para a escola.
Em relação aos benefícios do uso do celular na escola, Ferreira (2012,
p.16) afirma que “à adesão da escola a esse universo comunicacional,
aproveitando o repertório juvenil que já está sendo construído nesses usos,
poderá potencializar as ações da escola e revitalizar suas práticas”. Dessa
forma, é essencial que se discuta a inserção pedagógica dessa ferramenta nos
espaços educacionais e, sobretudo, nas aulas de EF escolar.
Nas aulas, algo que ficou evidente foram a motivação e o domínio dos
discentes em utilizar as TIC. Eles se mostraram bem entusiasmados em
experimentar as diferentes tecnologias e revelaram facilidade em manuseá-las
nas aulas de EF. Isso foi perceptível na frequência dos alunos às aulas, nos
depoimentos do grupo focal e na fala da professora após as intervenções
pedagógicas, conforme relatos a seguir:

Gostou das aulas? Por quê? (PESQUISADOR)
O que eu mais gostei foi do Xbox na aula de Dança porque eu
não sei dançar (risos) né aí eu aprendi muito também, foi legal
(ALUNO 5)
Eu gostei do Xbox porque o Xbox tem uma camerazinha que a
gente aparece tipo na televisão (ALUNO 4)
Me ajudou pra gente se evoluir né tipo, exercícios que a gente
faz com esses esportes e as pessoas se estimulam mais agora
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a vim pra escola com tudo isso, meninos e (meninas que
gostam disso (ALUNO 6).
[...] por ser uma atividade assim que meio que entra no mundo
deles que assim a maioria gosta de jogar videogame, um
celular que é algo que eles gostam né, muito, e assim
querendo ou não, eles têm um domínio né, usam muito no dia
a dia [...] (PROFESSORA).

De acordo com as falas dos alunos, percebe-se que o Xbox 360 foi uma
das TIC que eles mais gostaram. Durante a implementação, principalmente na
vivência dessa ferramenta, todos os alunos queriam participar ao mesmo
tempo. Tal fato ocorreu nas aulas de Atletismo e Dança. De acordo com
Sancho (2006) os jovens e as crianças têm contato muito cedo com ambientes
imersos pela tecnologia, especialmente o digital e audiovisual. Assim, o
processo de socialização dessa juventude contemporânea diverge totalmente
dos vividos pelos pais e docentes. Nesse sentido, o cinema, o computador e os
videogames atraem de modo especial a atenção das crianças e jovens, e
esses desenvolvem uma grande agilidade para assimilar as mensagens.
Uma possibilidade favorecida pelo Xbox 360 Kinect sports foi a
visualização das provas, da pista de Atletismo e da sensação de estar no
próprio evento. Nenhum dos alunos conhecia presencialmente uma pista de
Atletismo, poucos só haviam visto por meio de vídeos.
A possibilidade do jogo em tempo real permite que o jogador tenha uma
sensação de proximidade com a realidade presente. As capacidades
adquiridas pelo videogame são transferidas e levam a uma melhor percepção
das simulações científicas, devido à capacidade aumentada de agrupar
representação com exatidão dos gráficos. Jogar videogame proporciona o
desenvolvimento

das

habilidades

do

jogador

em

vivências

de

acompanhamento concomitante de diversos locais. Os participantes do jogo
ganham rapidez de resposta em relação aos estímulos esperados quanto aos
inesperados (PRENSKY, 2012).
O Aluno 4 destacou a “camerazinha”, por meio da qual que eles se viam
em tempo real. Devido a esse recurso, os alunos ficavam admirados, pois
visualizavam os seus próprios movimentos, era um período em que eles
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ficavam atentos e ao mesmo tempo demonstravam alegria. As vivências com o
uso do Xbox foram experiências significativas para a turma e os discentes
ficaram entusiasmados com a comparação entre seus próprios resultados nas
diferentes provas.
O Aluno 6 relatou que o Xbox 360 contribuiu para a evolução das
manifestações corporais que foram vistas em aula e destacou também que os
alunos se sentiam mais motivados para virem para a aula. Esse relato sobre a
frequência dos discentes nas aulas foi constatado tanto pelo pesquisador
quanto pela professora regente da turma. Ou seja, o Xbox 360 contribuiu como
inovação nas aulas despertando o interesse dos alunos.
Ao ser indagado sobre qual(s) tecnologias tinham mais gostado, o
discente respondeu:
Eu gostei do Xbox (ALUNO 3)
Por que você gostou? (PESQUISADOR)
De dança (ALUNO 3)
O que você mais gostou dessa aula? (PESQUISADOR)
Porque assim as pessoas se divertem, não fica triste, a pessoa
sempre brinca (ALUNO 3).

Essa declaração demonstra como a experiência foi significativa para
esse aluno, que menciona que as aulas proporcionaram alegria para ele.
Durante as aulas os alunos participavam com entusiasmo, pois era o primeiro
contato com um videogame na sala de aula para ensinar Atletismo e Dança.
Kobal (1996) corrobora com esta constatação ao afirmar que a motivação é um
elemento importante no contexto educacional, pois tornar-se um vetor
possibilita ao sujeito construir o seu próprio conhecimento. Nos estudos de
Ferreira (2014) e Salgado (2016) nos quais ambos utilizaram o Xbox 360 como
ferramenta pedagógica nas aulas de EF, também verificou-se que os discentes
se sentiram mais motivados em participar das intervenções pedagógicas.
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Os alunos tiveram domínio das diversas tecnologias que foram
utilizadas. Isso se ratifica em diversas atividades que eles realizaram, como:
pesquisar imagens na internet, editar vídeos, buscar vídeos nas redes sociais,
vivenciar os jogos do Xbox 360. Observou-se que, mesmo em atividades que
eles nunca tinham realizado, como por exemplo, editar vídeos e jogar no Xbox
360, a facilidade em aprender a manuseá-los foi extremamente rápida.
De acordo com Prenski (2001), tal assimilação rápida da linguagem é
consequência de a geração das crianças e jovens da contemporaneidade ser
considerada de “nativos digitais", isto é, já nasceram imersos na cultura digital.
“Em média, um aluno graduado atual passou menos de 5.000 horas de sua
vida lendo, mas acima de 10.000 horas jogando videogames (sem contar as
20.000 horas assistindo à televisão” (p. 1). Por outro lado, existem os pais,
professores e adultos que são considerados “imigrantes digitais” que têm mais
dificuldade em assimilar essa nova linguagem virtual na sociedade digitalizada.
A pesquisa evidenciou, portanto, as diversas possibilidades quanto ao
uso das TIC nas aulas de EF escolar. Pode-se destacar que os discentes
tiveram facilidade quanto a utilização das TIC e exploraram diversas
tecnologias a que antes não tinham acesso. A motivação destes também foi
evidenciada nas intervenções pedagógicas, principalmente quando comparada
com as aulas antes da implementação das unidades didáticas. Além disso, o
apoio dos gestores e dos pais foi importante para efetivação das TIC na escola.
Em termos de aprendizagem, as TIC auxiliaram no ensino dos
conteúdos de Atletismo e Dança. Alguns conceitos ficariam mais difíceis de
serem ensinados caso não houvesse o apoio das TIC, por exemplo as provas
de pista e campo no Atletismo. O fato dos discentes visualizarem as dimensões
da pista, executarem o próprio movimento no videogame e compararem com
as provas oficiais ajudou na compreensão das regras básicas, características
das provas e na dimensão procedimental.
Apresenta-se, a seguir, as dificuldades que surgiram antes e durante as
implementações nas aulas de EF, bem como as estratégias utilizadas pelo
pesquisador e a professora da turma para minimizar tais limitações nas
intervenções pedagógicas.
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6.1.2 Limitações e superação

Um dos obstáculos encontrados na pesquisa foi a estrutura física do
estabelecimento de ensino, que possuía uma quadra, porém esta apresentava
problemas na sua estrutura e, além disso, não era coberta, inviabilizando sua
utilização nos dias chuvosos. Também necessitava de reforma no piso e nas
paredes em sua volta, pois comprometia a segurança dos alunos. Ao perguntar
à professora sobre uma possível intervenção dos órgãos responsáveis para
sanar esses problemas, ela destacou que esse impasse se prolonga a muito
tempo e ainda não houve solução por parte da prefeitura do município. Em dias
chuvosos, a professora utiliza um pequeno espaço coberto localizado ao lado
da quadra. A escola conta com poucos materiais para a disciplina de EF, como:
bolas, cones, arcos etc.
De uma forma geral, a EF escolar ainda enfrenta diversos problemas
relacionados à falta de espaço físico adequado e à escassez de materiais. Tal
conjuntura dificulta o trabalho docente no ensino das práticas corporais. Outros
estudos, como o de Gaspari et al. (2006) também constataram que problemas
relacionados à infraestrutura afetam a prática pedagógica dessa disciplina.
Em se tratando de recursos para utilização das TIC, a escola tinha um
pequeno laboratório de informática, contudo, além de poucos computadores, a
maioria não funcionava. O laboratório contava com duas TVS LED 40” e um
projetor. Para utilizar esses equipamentos era

necessário fazer um

agendamento com um professor responsável. A escola também possuía
internet, mas a conexão não era muito eficiente. Dificuldades em relação à
aquisição de materiais também foram registradas na pesquisa de Ferreira
(2014) como: falta de estrutura física adequada, falta de manutenção da sala
de informática, entre outras.
É fato que ainda existem muitas barreiras no que se refere à inserção
das tecnologias em ambientes educacionais públicos (SANCHO, 2006;
MENDES, 2008; OLIVEIRA, 2012; DINIZ, 2014), posto que a escola ainda não
está preparada em termos estruturais, uma vez que os recursos disponíveis
não funcionam de forma regular e os docentes ainda se sentem inseguros
(MIRANDA, 2007).
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Problemas relacionados à infraestrutura colaboram como um dos
obstáculos para inserir as TIC no contexto educacional vigente. Nesse sentido,
torna-se necessário que as escolas adquiram computadores em número
suficiente, que supram a demanda para a sua utilização e estejam em
condições eficientes de uso e acesso e, sobretudo, que a internet disponha de
uma boa velocidade de conexão (KENSKI, 2003).
No primeiro dia de implementação das aulas, houve um forte período de
chuva que ocasionou problemas na internet inviabilizando a sua utilização em
todo o período das intervenções. Contudo, para minimizar isso, foram baixados
todos os vídeos que seriam usados nas aulas e conseguiu-se um chip de
celular para rotear a internet para o notebook. A professora também conseguiu
outro chip caso fosse necessário. Utilizou-se a TV LED e um estabilizador da
escola para o uso do Xbox 360 (os demais equipamentos: caixa de som, data
show e o notebook foram disponibilizados pelo próprio pesquisador). O console
Xbox 360 acompanhado do sensor Kinect foi emprestado de terceiros e um dos
jogos foi comprado. Falta de aquisição de um videogame também foram
evidenciados na pesquisa de Ferreira (2014), em que a pesquisadora teve que
levar o Xbox 360 e comprar os jogos.
Apesar de terem sido resolvidas essas dificuldades concernentes à
escassez de materiais para o uso das TIC na escola, cabe destacar que houve
um esforço para conseguir esses equipamentos. No entanto, os professores,
no seu cotidiano escolar, já têm inúmeras demandas e alguns ainda trabalham
em duas ou três escolas. Nesse sentido, os estabelecimentos de ensino
juntamente com os órgãos municipais necessitam estruturar minimamente a
escola para que os docentes possam ter condições favoráveis para inserir de
fato as tecnologias no contexto escolar. Isso pode ser ratificado na fala da
professora quando foi questionada acerca dos principais desafios para
implementar as TIC nas aulas de EF escolar.

[...] às vezes a escola não tem material necessário, às vezes
eu tenho que levar notebook, eu tenho que arranjar, sair de
uma escola para outra, pedir autorização para levar o data
show né, uma escola não tem e na outra já tem dois ou três, eu
peço autorização para poder transmitir o conteúdo para os
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alunos, assim até hoje o principal empecilho pra mim, foi a falta
de material. Fico pensando né em relação a dificuldade da
escola, em relação a aquisição do material em si né, de um
videogame né, em relação a internet também, que a internet da
escola não “tava” funcionando (PROFESSORA).

Com respeito à implementação das aulas, ela destaca a falta de internet
e a preocupação de aquisição de um videogame pela escola. Apesar deste
console ter diminuído o seu valor financeiro durante os anos, mediante outras
versões mais atualizadas, ainda é considerado por alguns professores de alto
custo para escola. No entanto, o seu valor atualmente no mercado chega a ser
inferior a alguns equipamentos que existem na escola, como: computador, TV
LED, dentre outros.
Assim, é importante que o professor de EF converse com a gestão da
escola a respeito dos benefícios desta ferramenta para auxiliar nas situações
de aprendizagem. Nesse sentido, a coordenação escolar, sabendo de tais
possibilidades pedagógicas para auxiliar no ensino, poderá comparar os
benefícios em relação a outros aparelhos eletrônicos, contribuindo assim para
uma futura aquisição.
Quanto ao uso do videogame para auxiliar no ensino do Atletismo e da
Dança nas aulas de EF, o diretor da escola ficou entusiasmado, e afirmou que
desconhecia que o videogame poderia ser utilizado como ferramenta educativa
pelo docente. Vale ressaltar que para que as TIC tenham um real valor para
aprendizagem é necessário que as utilize como recurso pedagógico nas aulas.
Freitas (2010) afirma que a simples utilização das TIC ou acesso a elas por si
só não proporciona os aspectos qualitativos de aprendizagens.
Outra dificuldade encontrada nessa pesquisa foi a falta do aparelho
celular durante as quatro primeiras aulas de Atletismo. Durante as aulas houve
atividades para as quais era necessário um número mínimo de celulares para
realização das tarefas (por exemplo, o Kahoot). Além disso, o uso desse
dispositivo móvel servia para outras atividades que ocorreram ao longo das
intervenções pedagógicas.
Como já mencionado, ocorreu uma reunião com os pais dos alunos
para tratar sobre a finalidade do estudo e do uso do celular. A professora
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também reforçou o aviso na agenda escolar. Após isso, muitos alunos
trouxeram os seus celulares, no entanto, alguns não tinham acesso à internet.
As atividades realizadas em equipes minimizaram essa problemática, além
disso o pesquisador e a professora da turma emprestaram os seus aparelhos
celulares para não ficar um número excessivo de alunos nas equipes. A seguir,
apresentam-se alguns depoimentos da professora e dos alunos sobre esse
tema.

Consegue identificar alguma dificuldade que teve usando as
tecnologias durante as aulas? (PESQUISADOR)
Foi o celular (ALUNO 1)
Celular? (PESQUISADOR)
A gente trazia, alguns traziam outros não, então tinha muita
dificuldade nisso pra fazer o Kahoot (ALUNO 1)
Sim, poderia melhorar se tipo, cada uma pessoa pudesse
trazer o celular pra gente fazer o Kahoot, ou tivesse aqui na
escola alguns pra gente usar nas aulas, e ter internet também
(ALUNO 6).
Você acha que é possível continuar trabalhando com as TIC
em todas as séries do ensino fundamental? (PESQUISADOR)
No sexto ano é mais complicado eles ainda são assim né, os
pais ainda controlam muito, lógico né, e eles só levaram o
celular porque assim você foi falar com o coordenador, falou
com alguns pais inclusive pra liberar né (PROFESSORA).

Os problemas de acesso à internet e o controle dos pais foram
destacados como fatores limitantes na implementação das unidades didáticas.
Em relação à fala da professora quando menciona o domínio dos pais em
liberar os celulares dos seus filhos, pode-se concluir que esses ficaram
curiosos ao saberem que seus filhos iriam utilizá-lo como ferramenta de
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aprendizagem. Ou seja, ainda existe certo distanciamento desses aparelhos
como veículos que podem contribuir com o ensino.
Apenas uma parte dos discentes que levou os dispositivos móveis para
a escola possuía um pacote de internet, visto que a maioria deles não
apresentava renda financeira suficiente, o que evidencia como ainda é difícil
alguém possuir um celular e, sobretudo, um pacote de internet em virtude do
custo financeiro. Apesar disso, predições para os próximos anos apontam que
o acesso à internet será realizado de forma abundante por celulares e tabletes
(KENSKI, 2013). Evidencia-se que a democratização e o acesso às tecnologias
a cada dia estão mais próximos da sociedade. Isso mostra a importância de a
escola, enquanto instituição social, se aproximar dessa nova sociedade
digitalizada.
Outra dificuldade encontrada na pesquisa foi em relação ao tempo das
aulas nas intervenções. A vivência com o Xbox 360 demorou a ser concluída
em virtude do número de alunos em sala de aula. Além disso, o festival de
Atletismo que ocorreu no campo de areia também teve seu tempo
comprometido. Isso foi confirmado no depoimento de um aluno no grupo focal:
Gente, pra fechar aqui eu quero que vocês falem os pontos
positivos e negativos de todas essas aulas que nós vimos
(PESQUISADOR).
Eu concordo, porque nós nunca utilizamos a internet pra
estudar, aí o meu ponto negativo é que o tempo era muito
pouco (ALUNO 3).

Por conta do tempo de espera para vivenciar as atividades do Xbox
Kinect Sports nas aulas de Atletismo, os alunos ficaram bem agitados, pois
todos queriam participar ao mesmo tempo. Adotou-se uma estratégia,
juntamente com a professora, para conter tal situação. Os alunos deveriam
seguir um roteiro de observação enquanto aguardava sua vez de participar.
Entretanto, essa estratégia não foi suficiente. Então a professora interviu em
um momento para pedir que eles ficassem mais tranquilos. Na primeira aula de
Dança com o Xbox just dance, a estratégia foi a seguinte: todos deveriam
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acompanhar a dupla que estava dançando. Esse procedimento foi eficaz e
todos os alunos se envolveram.
Vale ressaltar que esse momento de inquietação ocorreu pontualmente
em um período da aula de Atletismo na atividade do Xbox Kinect sports. As
demais atividades e as discussões foram realizadas com tranquilidade e os
alunos demonstravam interesse e atenção. Uma possibilidade para minimizar
essa problemática seria ter mais um videogame, pois a turma do 6° ano tinha
35 alunos, e a sala era pequena para acomodar esse quantitativo. As outras
turmas, de 8° e 9° anos, tinham entre 20 e 28 discentes.
A pesquisa evidenciou algumas dessas problemáticas que se
constituem como a realidade de grande parte das escolas públicas brasileiras.
As maiores, como já relatado, foram em relação à aquisição de materiais,
infraestrutura da escola e o número excessivo de alunos por sala. Porém,
foram adotadas estratégias para minimizá-las, tornando possível realizar as
implementações com todas as tecnologias que haviam sido planejadas.
Em seguida, será apresentado como se configurou o processo de
elaboração das duas unidades didáticas, as vantagens e desvantagens do livro
didático de EF relacionado à inserção das TIC no ensino dos conteúdos. Além
disso, será detalhado o processo de implementação das unidades didáticas
nas intervenções pedagógicas.

6.1.3 O Ensino dos conteúdos do livro didático de Educação Física

O pesquisador teve um período de um mês de observação das aulas
antes da elaboração das unidades didáticas. Nesse processo, observou-se que
a professora utilizou o livro didático de EF como apoio pedagógico nas aulas. A
docente relatou na entrevista, após as observações, que esse material didático
apresenta poucos indicativos para o uso das tecnologias e também relatou que
os conteúdos são pouco aprofundados. Isso também foi constatado ao analisar
o livro do professor e do aluno antes das observações e também na entrevista
com a docente antes da implementação.
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Assim, no livro, no final de alguns conteúdos ele sempre deixa
um link pra gente acessar, o livro é um pouco resumido né, ele
sempre deixa no final de alguns conteúdos um link, ou então
deixa a indicação de um filme relacionado com o conteúdo que
a gente está vendo. Eu acho que o livro não tem tanta
indicação para ao uso da tecnologia, assim eu sei que tem
alguns indicativos para alguns conteúdos, mas não são para
todos os conteúdos (PROFESSORA).

Sobre os limites do livro didático quanto à sua estrutura, Carmo (1999)
destaca que quando apresentam capítulos prolixos ou muito resumidos, são
classificados como de baixo valor editorial. Assim, é importante que os livros
didáticos apresentem arcabouço adequado e que indiquem conteúdos com
informações atualizadas e significativas para favorecer o trabalho do docente e
contribuir com o processo de aprendizagem dos discentes.
Do ponto de vista de elementos avaliativos apontados por Carmo (1999)
como qualidade das imagens, tamanho das letras e atratividade, observa-se a
presença de tais requisitos no livro didático do município, pois ele contém
diversas imagens ilustrativas que enriquecem a sua estrutura, na sua capa
apresenta as praias e pontos turísticos da região, favorecendo assim sua
atratividade, e as letras têm tamanho adequado e uma linguagem clara,
contribuindo para a leitura fluente tanto para professores quanto para alunos.
Apesar de algumas limitações no trato com as TIC, nota-se, porém, que
o material didático do município já se aproxima das tecnologias, mesmo que de
uma forma ainda restrita. Dessa forma, percebe-se que os livros atuais são
totalmente diferentes quando comparados com os materiais didáticos utilizados
em outras décadas. Com o advento das tecnologias, os livros didáticos trazem
no seu bojo apontamentos para o uso de vídeos, sites, filmes, entre outros. Ou
seja, é importante que o livro didático e as TIC se aproximem na sociedade
contemporânea marcada pela evolução tecnológica.
A docente mencionou na entrevista que já utilizou um filme que foi
indicado pelo livro para ensinar o conteúdo de rugby. Ela destacou que o “filme”
auxiliou no entendimento dessa prática corporal, visto que a escola não
apresentava condições favoráveis para o ensino desse esporte. A professora
também relatou que apesar do livro didático do município apresentar limitações
no que tange ao pouco aprofundamento dos conteúdos e poucas sugestões
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para o uso das TIC, vê o material didático como uma ferramenta que pode
auxiliar ao professor na sua prática pedagógica.
Nessa perspectiva, em estudo realizado por Rodrigues e Darido (2011)
para o ensino da modalidade basquetebol, os professores participantes da
pesquisa destacaram algumas vantagens referentes à utilização do livro
didático, como: a possibilidade de atualização dos docentes, de contribuir na
condução das aulas e servir como um instrumento para colaborar nas reflexões
acerca das ações do professor no seu cotidiano.
Durante a entrevista, a professora relatou que geralmente não se
restringe somente ao material didático do município devido a algumas
limitações relativas aos conteúdos - fato constatado durante as observações
das aulas, nas quais ela se utilizou de outros livros como suporte didático. Essa
concepção é sustentada por Zabala (1998), quando menciona a relevância de
os docentes utilizarem mais de uma fonte de consulta, e ainda acrescenta a
possibilidade de os professores elaborarem o seu próprio material.
Essa postura autônoma demonstrada pela professora ao selecionar e
utilizar outros materiais didáticos e fazer adaptações quanto ao uso se confirma
no estudo de Barroso e Darido (2017) que teve como objetivo identificar junto a
professores de EF escolar as possibilidades e as dificuldades de utilização do
livro didático na prática pedagógica e verificar o envolvimento dos alunos
durante as atividades norteadas por esse tipo de material. A pesquisa
constatou que os docentes se mostraram favoráveis à utilização do livro
didático, desde que tenham liberdade para realizar alterações no material.
Nesse sentido, foram realizadas adaptações no material didático
adotado nessa pesquisa quanto ao aprofundamento dos conteúdos e a
implementação das TIC para os conteúdos de Atletismo e Dança,
especialmente para este último que se apresentava de maneira muito limitada,
pois estavam contidos em apenas duas páginas, ressaltando apenas que o
professor deveria tratar de aspectos relacionados à definição da dança e à
mobilização inicial por meio de movimentos livres e criativos. Quanto ao uso
das TIC não indicava nenhuma ferramenta tecnológica.
Já para o conteúdo de Atletismo, sugeria que o professor trabalhasse
com as características e regras básicas das provas de campo e pista. Apontava
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também como tarefa um mural com provas de campo e pista que deveria ser
realizado pelos discentes. Além disso, apresentava sugestões de vivências
para as provas, estas foram ampliadas e adaptadas. No trato das TIC o livro
evidenciava um site da CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo) indicando
que o docente encontraria informações sobre regras, provas, recordes, dentre
outros, que poderia trabalhar com os alunos em sala de aula. Percebeu-se que
as TIC para o conteúdo de Atletismo era apenas um link do site de
confederação de Atletismo, porém não apresentava estratégias pedagógicas
de como o professor iria utilizar na sua aula. A seguir, o quadro 12 indica os
conteúdos e as tecnologias indicadas pelo livro didático:

Quadro 12 - Conteúdos do livro didático de EF (Atletismo e Dança)
Atletismo

Dança

Características das provas de campo e

Definição da dança, bem como a relação de ritmo,

pista

movimento e expressividade.

TIC

TIC

Site da CBAT

Nenhuma

Fonte: elaborado pelo autor (2017).

Verificou-se que embora o livro didático de EF apresentasse limitações
quanto aos conteúdos e inserção das TIC, favoreceu o planejamento das
unidades didáticas. Foi constatado que o conteúdo de Dança abordado pelo
livro em relação ao Atletismo era bem mais limitado. Dessa forma, os
conteúdos foram aprofundados e foram escolhidas as tecnologias que
poderiam melhor ensinar esses conteúdos.
Optou-se por alguns tipos de TIC, entre elas o Xbox 360 com os jogos
Kinect Sports (Atletismo) e Just Dance (Dança), para trabalhar temáticas de
Atletismo e Dança com os alunos por serem dispositivos de seu interesse.
Essa mesma constatação ocorreu no estudo de Ferreira (2014) que verificou
ser o videogame uma excelente ferramenta para o ensino dos conteúdos da EF
na escola. No mesmo sentido, Salgado (2016) realizou uma pesquisa que teve
como objetivo aplicar o console Xbox 360 Kinect sports nas aulas, criar
ambientes de aprendizagem que conciliassem os jogos eletrônicos de corrida
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de velocidade, corrida de barreiras, salto em distância, lançamento do disco e
lançamento do dardo com atividades feitas em quadra e, assim, verificar o
aprendizado sobre o conteúdo de Atletismo e o envolvimento dos escolares
nas aulas propostas. A pesquisa evidenciou que o videogame contribuiu para o
ensino dessa modalidade esportiva nas aulas de EF escolar e favoreceu a
motivação dos alunos.
Na entrevista antes da implementação das aulas, a professora, ao ser
indagada sobre qual (is) tecnologia (s) seriam mais apreciadas pelos discentes,
respondeu:

[...] Acho que eles iriam gostar do videogame, que eles falam
muito, eles gostam, é uma coisa que envolve, uma vez um
professor na escola que eu trabalho, ele fez se um campeonato
de videogame entre os meninos, foi numa semana de uma
gincana, ele fez um torneio com os alunos [...]
(PROFESSORA).

Conforme o relato da professora, o videogame confirmou-se um
instrumento que os alunos apreciam e comentam na aula. Essa informação foi
ratificada quando o pesquisador destacou para os discentes que iria utilizá-lo
nas aulas. Eles ficaram entusiasmados com tal declaração. Assim, possibilitar
ferramentas tecnológicas que os discentes apreciam pode ser uma estratégia
benéfica para ensinar os conteúdos do livro didático. Procurou-se implementar
diversas tecnologias que favorecessem a aprendizagem dos alunos.
Nas análises da implementação verificou-se que as TIC tiveram um
papel fundamental para ensinar os conteúdos do livro didático de EF. Em
relação as aulas de Atletismo, os alunos relacionavam as provas do Xbox 360
com as características básicas das provas oficiais do Atletismo. No início da
aula, eles assistiram alguns vídeos das provas, em seguida vivenciaram as
provas no console e, por fim, realizaram um quiz on-line com perguntas acerca
dos conteúdos vistos em sala, além de tarefas extraclasses.
Pode-se concluir que os educandos conseguiram lembrar grande parte
do conteúdo de Atletismo que foi abordado nas seis aulas. A seguir, trechos
das falas do grupo focal, das notas de campo do pesquisador e dos vídeos que
foram editados pelos alunos:
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A gente aprendeu muito sobre o Atletismo, tem muitas
diferenças do videogame pra vida real. Existe a questão do
bloco de partida que o videogame não tem (ALUNOS)
[...] Oi pessoal, a gente tá falando aqui sobre corrida de pista
que a mais tradicional competição no Atletismo que envolve
várias provas, corrida disposta em pistas ovais e cada atleta
corre numa faixa de 100 m, 200 m e 400 m raso (VIDEOS)
E você gostou de ter experiência com o Xbox, lembra de
alguma aula com Xbox? (PESQUISADOR)
[...]. Gostei porque também no Xbox teve uma prova de 100
metros rasos [...] (ALUNO 4)
Poderia dar um exemplo como foi esse aprendizado que você
teve nessa prova de 100 metros a partir do Xbox?
(PESQUISADOR).
Porque no Xbox não teve o bloco de partida, e não pode sair
da raia (ALUNO 3).

Os depoimentos dos alunos evidenciam que os vídeos e sobretudo o
Xbox 360 foram de suma importância no entendimento das provas de pista no
Atletismo. Algo perceptível foi a compreensão referente ao tamanho da pista,
número de raias, obrigatoriedade do bloco de partida nas provas de velocidade,
dentre outras. O Aluno 3 ressaltou a regra de não poder sair da raia na prova
dos 100 metros e também comentou que no jogo Kinect Sports aparecia o
bloco de partida, mas, apesar disso, o jogador realizava a saída alta. Outras
falas relevantes foram das alunas 3 e 4, elas fizeram uma pequena síntese das
provas de 100 metros abordando que estas são provas que ocorrem em pistas
ovais.
A menção do aluno quanto à diferença do jogo virtual para a vida real,
está relacionada ao fato de os discentes terem vivenciado essas provas no
festival de mini-atletismo que ocorreu na última aula em um campinho da
escola (pequeno espaço com areia). Nessa aula, os alunos realizaram algumas
provas de campo e pista e relacionaram com os vídeos e as provas do Xbox
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360 vistas em sala. No jogo, como foi mencionado, não existe a saída baixa
com o bloco de partida e, além disso, o comando da largada é mencionado em
inglês, às suas marcas. Porém de acordo com CBAT (2014, p.58) os comandos
de largada são: “às suas marcas e prontos”. No festival de mini-atletismo os
alunos realizavam a saída baixa imaginando um bloco de partida e largavam de
acordo com os comandos da prova oficial.
Nas corridas com barreiras e nas provas de campo os alunos
ressaltaram que o jogo Kinect sports ajudou na realização da prova no festival
de mini-atletismo.
Sim porque era difícil fazer a aula prática, com a ajuda do Xbox
né, aprendemos mais, nós aprendemos mais ligeiro (ALUNO
3).
Eu acho assim que, se a gente não tivesse o Xbox, com
aquelas provas de corridas, se a gente tivesse só fazendo aula
prática, a gente não tinha se evoluído mais assim né (ALUNO
5).
Eu acho que na corrida com barreiras que eu fiz, eu achei que
ela foi mais difícil porque você tinha que saltar de um jeito
melhor não era um simples salto, era um salto diferente então
foi mais difícil (ALUNO 2).
Eu vou falar de arremesso de peso. Essa prova é uma prova
de campo que consiste em arremessar o círculo no campo de
área de arremesso. O peso masculino custa a pesar 7,260 kl,
já o feminino pesa 4kl, cada atleta dá 3 arremessos na
classificatória, e mais 3 na fase final, como os dois melhores
atletas (VÍDEOS).
A gente também estudou sobre o arremesso de peso que tem
uma proteção pra ninguém se machucar. Também teve o salto
em distância e o salto triplo que tem a tábua de impulsão.
Também teve o salto em altura (ALUNO 8).

O relato do Aluno 2 refere-se à dificuldade para transpor as barreiras,
pois o jogo apresentava um sinal verde no chão indicando que o jogador
deveria realizar o salto. A transposição da barreira no jogo é feita com técnica
oficial, em que uma perna é estendida e a outra flexionada. No entanto, o
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jogador poderia saltar de qualquer maneira, o importante era realizar o salto
quando o sinal ficasse verde. Caso contrário, as barreiras eram derrubadas.
Nas provas do lançamento do dardo e no salto em distância e triplo o console
também indicava o momento para lançar o implemento ou realizar o salto, caso
o jogador não realizasse o salto no período indicado o personagem passava
pela tábua de impulsão e ocorria a falha na tentativa. Apesar dessas
dificuldades, os alunos encararam-nas como desafio para conseguir realizar a
prova e aprenderam como ocorria a falha de uma tentativa nas provas.
No festival de mini-atletismo foram utilizados vários elásticos para
substituir as barreiras. No primeiro momento os educandos poderiam saltar de
qualquer jeito, no segundo período tentariam realizar a passada correta. Nos
três últimos depoimentos notou-se que os discentes se lembraram das provas
que foram trabalhadas em sala e no festival de mini-atletismo, bem como
ressaltaram algumas particularidades destas.
Um ponto bem significativo para o entendimento dessas provas foi a
elaboração de um mural sugerido pelo livro didático de EF. A tarefa do material
didático indicava que os alunos, individualmente, deveriam pesquisar e depois
escrever em um quadro (no livro do aluno) as provas de campo e pista do
Atletismo. Essa atividade foi significativa, pois ao invés de os discentes apenas
escreverem, deveriam pesquisar imagens na internet, em seguida agrupá-las
em cada prova. Além disso, o trabalho seria realizado em equipes de 5 a 6
alunos e esses deveriam apresentar para os demais colegas em forma de um
pequeno seminário. Constatou-se que todos os educandos realizaram a
atividade solicitada demonstrando interesse em sua execução.
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Figura 1 – Mural elaborado pelos alunos sobre as provas de campo e
pista do Atletismo

Fonte: acervo pessoal de Farias (2017).

Na unidade didática de Dança os alunos também tiveram um total de
seis aulas. Como já relatado, o livro didático do município apresentava apenas
duas páginas, indicando que o professor abordasse o conceito de dança e a
relação de ritmo e expressividade. Nesse sentido, foram abordados, além
disso, a classificação da dança e, na última aula, uma dança popular, o
maculelê. Em relação às TIC, não apresentava nenhuma sugestão quanto à
utilização, então foram usados o celular, vídeos, redes sociais e o Xbox just
dance.
Dos 35 discentes, apenas uma aluna tinha vivenciado o conteúdo da
dança. É importante ressaltar que tanto o pesquisador quanto a professora não
tinham tanta experiência nessa temática. O conteúdo da dança dificilmente é
abordado nas aulas de EF, os principais motivos são: formação docente e
insegurança no trato dessa manifestação corporal (DINIZ, 2014). Desse modo,
a implementação contribuiu favoravelmente para a formação de ambos.
Os alunos mencionaram no grupo focal que as redes sociais auxiliaram
para pesquisar o conteúdo da dança. A seguir os relatos dos alunos:
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E qual foi a experiência de utilizar o Facebook e o Instagram
nas aulas de Educação Física? Ajudou vocês ou não ajudou?
(PESQUISADOR).
Foi interessante porque eu não sabia que poderia pesquisar
coisas no Instagram, Facebook só sabia em Youtube que eu
pesquisava, não pesquisava no Instagram (ALUNO 5).
Eu aprendi que no Facebook que a gente pode pesquisar tipo
um nome de alguma coisa, tipo a gente pesquisou o maculelê,
a gente pode pesquisar em sites de jogos, inclusive quando eu
fui fazer um trabalho eu pesquisei no Youtube (ALUNO 6).
A gente usou essas redes sociais, eu achava que elas só
serviam pra encontrar amigos, pessoas diferentes, mas agora
eu vou começar a utilizar elas de um modo diferente, vou
pesquisar coisas, algum trabalho, por exemplo, vou pesquisar e
eu não acho alguma coisa, aí eu vou nessas redes sociais e
procuro e talvez eu ache até mais coisas (ALUNO 2).

Os depoimentos mostram as formas de realizar pesquisa pelos alunos
na internet. As três declarações evidenciam que os discentes desconheciam
que as redes sociais poderiam ser utilizadas como ferramentas de pesquisa e
estudo. Verificou-se também que os discentes mudaram de percepção em
relação às redes sociais e relataram que vão mudar a forma de utilizá-las.
Verificou-se ainda que das três aulas de dança a que os alunos mais
lembraram em relação ao conteúdo foi a que abordou a sua classificação.
Tem várias culturas de danças, tipo tem: hip hop, dança
popular (ALUNO 1)
Você saberia dar
(PESQUISADOR)

um

exemplo

de

dança

popular?

Maculelê, várias (ALUNO 1).
Alguém mais saberia dar outro exemplo de dança popular?
(PESQUISADOR).
Frevo (ALUNO 9)
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Quadrilha (ALUNO 10)
Teve mais outras? Ou foi só dança popular? (PESQUISADOR)
Hip hop, dança de rua (ALUNO 1).
Essa aí seria o que? (PESQUISADOR).
Danças de rua (ALUNO 1).
Então teve o hip hop né e teve outra ou foram só essas duas?
(PESQUISADOR)
Teve dança de salão também que tem o tango, tango (ALUNO
5).
E dança urbana (ALUNO 3).

É importante mencionar que no diagnóstico dessa aula havia sido
identificado que os alunos tinham dificuldades em relação à classificação das
danças. No entanto, nota-se que após as intervenções pedagógicas eles
conseguiram aprender a classificá-las.
Constatou-se que as TIC auxiliaram no ensino dos conteúdos do livro
didático de EF. Isso foi ratificado nos depoimentos da professora após as
intervenções das aulas.

Você acha que a utilização das TIC contribuiu para o ensino
dos conteúdos presentes no livro didático de Educação Física?
(PESQUISADOR)
[...] a utilização né do celular, assim, pra pesquisa, pra eles
pesquisarem, né, teve uma aula lá que você pediu pra eles
pesquisarem um tipo de dança o que era, a origem, certeza, e
assim, dá sim pra utilizar, não só nesses conteúdos de
Atletismo e dança mas nos outros conteúdos também [...]
(PROFESSORA)
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A professora mencionou que as TIC auxiliaram no ensino dos conteúdos
do livro didático e também ressaltou a possibilidade de utilizá-las em outros
conteúdos. Todavia, as TIC por si só não mudam a prática pedagógica, é
necessário que o professor tenha clareza do que vai ensinar. Além disso, devese refletir em como e em qual momento utilizá-las. Ainda, quando foi
questionada sobre qual (is) dimensões dos conteúdos foram contempladas nas
intervenções, ela mencionou:

[...] o conceitual, eles pesquisaram sobre a história, a história
da dança né, porque cada grupo pesquisou sobre uma dança
diferente né, em relação a história do Atletismo né, tamanho
de pista, no procedimental, de como fazer, a vivência. A parte
da vivência ali, né eles estavam vendo, fora os vídeos, eles
viam a forma de execução, como era que tinha que ser
executado, o tipo de saída, se era saída baixa, se não era,
então o como fazer também eles aprenderam com certeza.
atitudinal, o trabalho em equipe, que a gente montou as
equipes e você ia passando as perguntas sobre Atletismo,
depois sobre dança e eles tinham que se comunicar com o
pessoal da equipe pra responder, não era só a pessoa que
estava no celular que respondia por ela, eles paravam pra
ouvir, teve uma hora que a menina que estava com o celular
ela ia responder certo, só que os outros acharam que não era a
resposta dela certa, e ela foi junto com a equipe mesmo
achando que a resposta era a que ela sabia, [...] (
PROFESSORA).

Na percepção da professora, as aulas contemplaram as três dimensões
dos conteúdos: conceitual, procedimental e atitudinal. Na primeira, os alunos
aprenderam diversos conceitos, como: histórico, regras e características das
provas de Atletismo (tamanho da pista, números de raias, equipamentos)
conceito e classificação da dança, histórico e características do maculelê. Na
segunda, os discentes vivenciaram as provas de Atletismo (100 metros, corrida
com barreiras, salto em distância, salto triplo, salto em altura, arremesso de
peso) elaboraram coreografias de dança, todavia, na terceira dimensão nota-se
que esta ocorreu em alguns momentos de forma bem pontual, quando nas
observações das aulas, e em outros momentos que os alunos tinham que
realizar tarefas em equipe, como o destacado pela docente na entrevista.
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Constatou-se que as dimensões conceitual e procedimental foram mais
favorecidas pelo uso das TIC no ensino dos conteúdos do livro didático.
Verificou-se que o material didático adotado nessa pesquisa, apesar de
suas limitações contribuiu para o planejamento das unidades didáticas como
também seus conteúdos foram aprofundados. Cabe mencionar que as TIC
tiveram um papel positivo para ensinar os conteúdos de Atletismo e Dança,
bem como as diferentes tecnologias que foram utilizadas favoreceram o
entendimento de determinados conceitos. Portanto, o livro didático e as TIC
podem ser aliados, pois ambos desempenharam possibilidades educacionais
no ensino das práticas corporais.
Contudo, estes dois: livro didático e às TIC devem estar sob a
autonomia do professor. Assim, para que o docente possa potencializar o
ensino dos conteúdos por meio das TIC são necessárias diversas mudanças,
sobretudo em metodologias de ensino que coloquem o aluno no centro do
processo educativo e o professor como facilitador.

6.2

Metodologias de Ensino e as TIC

6.2.1 Formação docente e as TIC

Nesse tópico, serão apresentadas as contribuições da implementação
das aulas para a professora, destacando a formação técnica e pedagógica no
trato das TIC nas aulas de EF, além de alguns depoimentos desta docente
antes e após as intervenções pedagógicas.
Antes

da

implementação

das

unidades

didáticas,

houve

o

acompanhamento por um mês das aulas da professora com a turma do 6° ano
do ensino fundamental. Esse período foi importante para diagnosticar os
métodos de ensino que a docente utilizava em sua prática pedagógica e se ela
já fazia uso de alguma tecnologia nas aulas. Entende-se que para um processo
de intervenção pedagógica com a colaboração do professor na escola é
relevante ter um diagnóstico do cenário no qual se vai atuar.
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Como já mencionado nessa pesquisa, a docente foi extremamente
acolhedora ao estudo, ressaltando o interesse de que as intervenções
pedagógicas contribuíssem para sua formação. Vale destacar ainda que a
docente frisou que como seria uma oportunidade de formação continuada,
poderiam ser utilizadas quantas aulas fossem necessárias. Assim, a
colaboração e voluntariedade da docente foram extremamente benéficas para
realizar a pesquisa. Nas observações das aulas, constatou-se que ela tinha
uma concepção de ensino voltada para transmissão dos conteúdos, com foco,
sobretudo, no professor como centro do processo de ensino. Isso se verificou
na maneira de ensinar os conteúdos, pois apresentava o assunto de um modo
expositivo e não criava oportunidades para que os discentes expusessem suas
opiniões e refletissem sobre a temática que estava sendo trabalhada.
Ao conversar sobre a turma do 6° ano, a professora relatou que tinha
uma postura firme, pois os alunos eram indisciplinados e a sala era numerosa.
Talvez, por essas circunstâncias, a forma de lidar com os discentes era mais
diretiva, influenciando na metodologia da aula. Algo constatado também foi o
compromisso da professora com sua atuação profissional, chegava no horário,
era envolvida com a gestão da escola e estava aberta às novas possibilidades
de ensinar.
Vale mencionar ainda que a docente trabalha em outra escola
consideravelmente distante do estabelecimento de ensino em que foi realizada
a pesquisa. Ela mencionou que ambas as escolas possuem carências de
materiais pedagógicos para a disciplina de EF e problemas de infraestrutura
para implementar as TIC. Mesmo com essas dificuldades, a docente tem
comprometimento com a profissão.
Quanto à articulação entre teoria e prática, observou-se em uma das
aulas em que a docente introduziu o conteúdo de Atletismo e, no segundo
momento, os discentes praticaram o futsal (estava chovendo e os discentes
praticavam o futsal num pequeno espaço coberto, enquanto alguns ficavam
sentados sem participar da aula), ou seja, não houve nenhuma articulação com
o conteúdo visto em sala. A dificuldade de articular teoria e prática é um dos
grandes problemas enfrentados por professores de EF. No estudo de Martins
(2017) foi identificado que desde o currículo até a formação inicial em EF já há
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uma divisão do que seja teoria e prática, não existe uma unidade, que fica mais
evidente quando se pensa na organização de uma aula. Martins e Silva (2015)
já tinham constatado uma Educação Física em que existe uma divisão em aula
teórica e outra prática em que a primeira aborda determinado conteúdo e a
segunda volta-se para vivências, ou seja, teoria e prática são desconectadas.
Considerou-se como aula exitosa durante as observações, a confecção
de materiais alternativos para usar nas aulas de Atletismo. A professora
solicitou aos discentes que trouxessem diversos materiais como: meias velhas,
cabos de vassoura e sacos plásticos. Em seguida, os alunos elaboraram os
implementos de Atletismo que, inclusive, foram utilizados nas implementações
das unidades didáticas. Verificou-se que durante essa atividade, todos os
alunos participaram da construção dos materiais. Foi uma aula que não
apresentou problemas com indisciplina, pois os discentes estavam envolvidos
na atividade. Contudo, mesmo sendo uma vivência diferenciada das aulas
anteriores, notou-se uma dificuldade de articulação com os conceitos vistos em
sala.
Em relação à inserção das TIC, durante o mês de observação, a
professora utilizou vídeos em uma aula para introdução do conteúdo de
Atletismo, antes de explicar o conteúdo, sem entretanto, existir um momento
propositivo para os alunos discutirem sobre o assunto, nem orientação sobre o
que deveria ser observado no que estava sendo exposto. Essa forma de utilizar
os vídeos é definida por Moran (2011) como ilustrativa, e sua finalidade é
esclarecer situações e ambientes desconhecidos dos discentes. Além disso, é
importante que o docente após exibir o vídeo possibilite um ambiente de
discussão sobre ele, integrando-o diretamente com o assunto da aula.
Na perspectiva de Champangnatte e Nunes (2011) o vídeo pode ser
uma excelente ferramenta na sala de aula. Entretanto, se o docente utilizá-lo
unicamente como ilustrativo, sem possibilitar discussões, o ensino focará
apenas na transmissão de conhecimento. Assim, além de não proporcionar
interlocuções do discente-vídeo/internet, tampouco contribuirá para formar um
aluno crítico.
Nesse sentido, cabe ao professor de EF refletir previamente sobre as
estratégias pedagógicas que serão empregadas com o uso desse recurso para
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auxiliar no ensino de determinada prática corporal, além de ter o cuidado de
assistir ao vídeo antes para selecionar cenas que considera relevantes, bem
como cuidar para que o tempo de exposição não seja superior a cinco minutos,
para que os discentes não fiquem dispersos.
Os docentes tendem a utilizar as TIC de acordo com sua concepção de
ensino e com sua perspectiva dos processos de ensino e aprendizagem. Dessa
forma, caso tenha uma percepção mais tradicional, utilizará as TIC para
reforçar suas estratégias de apresentação e ensino dos conteúdos numa
perspectiva de passividade dos alunos. Por outro lado, existem professores
que possuem uma concepção mais ativa na construção do conhecimento,
tendem a utilizar as TIC de uma forma que propicie vivências significativas com
atividades de exploração, em que se valoriza a indagação dos discentes, a
criatividade, o trabalho autônomo e colaborativo (COLL; MAURI; ONRUBIA,
2010).
Nesse âmbito, percebe-se que as TIC por si só não fazem mudanças
“milagrosas” como alguns acreditam. Essas ferramentas, podem ser de grande
auxílio, desde que o professor tenha clareza do objetivo que deseja alcançar,
do que vai ensinar e introduza-as nas diversas situações de aprendizagens. É
importante também que o docente saiba escolher bem qual tecnologia será
mais adequada para ensinar determinado assunto, quando e como utilizá-las
na sua prática pedagógica.
Diante do exposto, pensando em um trabalho colaborativo que deixaria
algum legado para a professora no que diz respeito a inserção pedagógica das
TIC nas aulas de EF, optou-se por utilizar alguns elementos das metodologias
ativas, sobretudo o PBL (Problem Based Learning). Vale destacar que foram
utilizados apenas alguns princípios desta proposta na implementação das
unidades didáticas, evidenciando dois aspectos: o protagonismo e a autonomia
dos educandos.
No entendimento de Barbosa e Moura (2013) muitos professores
conhecem diversas estratégias de ensinar e aprender que podem ser
consideradas um tipo de metodologia ativa embora não sejam conhecidas com
essa terminologia. Ou seja, alguns docentes já utilizam elementos das
metodologias ativas embora não seja em sua forma integral.
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De acordo com Miranda (2007), a integração inovadora das TIC e as
modificações nas concepções de ensino e práticas pedagógicas exige esforço,
dedicação, reflexão e muito empenho. Tais mudanças não são tarefas fáceis,
pois requerem muita persistência e disponibilidade. Além disso, necessitam de
muita voluntariedade por parte do professor. Essa disposição em testar novas
possibilidades de ensino foi evidenciada nas atitudes da professora, pois
durante as implementações, a docente ficou enferma e mesmo assim esteve
presente e comprometida nas intervenções das aulas.
A professora mencionou na entrevista, após as observações das aulas,
que tem a percepção de que as tecnologias na atualidade são aliadas na
prática do professor. No entanto, mesmo tendo relatado sua visão em relação
às TIC, ela afirmou que tinha receio de utilizar determinadas tecnologias como
o celular e as redes sociais, por ter medo de os alunos perderem o foco da
aula. Entretanto, destacou que hoje tem uma nova visão em relação a essas
tecnologias. Isso pode ser ratificado na fala a seguir:

[...] eu tinha até um pouco de receio de não dar certo em
relação a utilização do videogame, do celular porque o meu
medo na verdade era que os alunos dispersassem. Apesar de
ser uma turma bastante numerosa, um pouco ainda crianças,
mas tiveram o comprometimento em todas as aulas, levaram a
sério, tiveram responsabilidade, então isso eu achei muito
bacana, então me ajudou demais né, hoje eu tenho outra visão
né graças a você e ao seu projeto, quero sim utilizar nas outras
séries, achei muito interessante mesmo [...] (PROFESSORA).

Inserir as TIC de modo pedagógico nas aulas aponta para uma
dificuldade

que

atinge

grande

parte

de

educadores.

Sua

simples

implementação não possibilita ações inovadoras, tampouco melhorias nos
processos de ensino e aprendizagem; são determinadas formas de inseri-las
que promovem tais mudanças (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010).
A professora também mencionou na entrevista que apesar da turma do
6° ano ser bastante numerosa, os alunos realizaram as atividades com
comprometimento e responsabilidade, mesmo possuindo pouca idade. Além
disso, declarou sentir-se mais segura para inserir as TIC de modo pedagógico
para ensinar os conteúdos e que pretende implementar nos outros anos do
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ensino fundamental. Quando a docente destaca “comprometimento” e
“responsabilidade” dos alunos aponta para o protagonismo e autonomia destes
na forma como aprendiam os conteúdos por meio das TIC. O ensino era focado
no aluno, e o professor era um facilitador desse processo.
Para Moran (2011) tem-se ainda um ensino voltado pela exposição do
professor, um grande número de discentes nas salas, docentes mal
remunerados e pouco motivados. Existem metodologias pouco criativas. O
papel desse profissional na mediação pedagógica das TIC será focar menos no
professor e mais em auxiliar o aluno a interpretar, contextualizar e relacionar os
diversos dados oferecidos pelas tecnologias ao ensino dos conteúdos.
Durante a implementação das unidades didáticas, a professora, por
ainda estar um pouco insegura com determinadas TIC e na forma de inseri-las
pedagogicamente, ficou auxiliando o pesquisador nas atividades. No entanto,
realizava intervenções em alguns momentos nas aulas, refletia na resolução
juntamente com o pesquisador em ações para minimizar os problemas de falta
de materiais e internet e colaborava em agendar os equipamentos eletrônicos
como: TV LED, estabilizador e extensão elétrica, como também dialogava com
o pesquisador sobre as impressões nas aulas.
Para Kenski (2013), mudanças na mediação pedagógica das TIC
exigem novos hábitos, posicionamentos, adequações quanto aos usos e
sobretudo, em novas posturas para docentes e discentes. A dinâmica da aula
se configura em um ambiente de interação, interlocução, aprendizagem e
colaboração entre todos esses atores no ato educativo. Esses comportamentos
precisam ser aprendidos e vivenciados de forma relevante e significativa para
que os docentes se sintam confiantes na mediação pedagógica das TIC em
suas aulas.
A implementação das unidades didáticas também colaborou para a
formação técnica da professora em relação às TIC que foram inseridas nas
aulas. Ela relatou que não sabia ligar o videogame e solicitou ao pesquisador
mais informações acerca do Kahoot, para utilizar nas futuras aulas. Isso foi um
dos fatores que favoreceu o acompanhamento da professora nas aulas. No
término das atividades, ela foi instruída sobre o cadastro e elaboração de quiz
on-line pelo Kahoot. Algo constatado na pesquisa foi o interesse e a
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curiosidade da docente em conhecer mais sobre as tecnologias que não
haviam sido implementadas nas suas aulas anteriores.
É necessário adquirir conhecimentos sobre os equipamentos disponíveis
na escola para utilizá-los como possibilidades e adequações no processo
pedagógico. Para o docente estar seguro é preciso que conheça e domine as
principais informações técnicas para sua implementação nas aulas. Além disso,
avaliar tais tecnologias e criar novas estratégias pedagógicas no processo de
ensino-aprendizagem (KENSKI, 2003).
Das tecnologias que foram inseridas nas aulas, a que chamou mais
atenção da docente foram o Kahoot e o videogame. Segundo a docente, ela vê
a possibilidade de utilização do Kahoot nas suas futuras aulas do 6° e ao 9°
ano por ser um site gratuito e permitir a inclusão de imagens e vídeos
realizados com o celular. Vale ressaltar que a professora nunca tinha realizado
atividades com o uso do dispositivo móvel nas suas aulas. Percebe-se que ela
se sente mais confiante em inserir o celular para auxiliar no ensino dos
conteúdos nas aulas de EF.
Ela havia relatado na entrevista antes da implementação das unidades
didáticas que só utilizava filmes e vídeos nas aulas de EF. Nesse sentido,
evidencia-se que o estudo contribuiu em outras possibilidades de usos das TIC.

Solicitou-se na entrevista final que professora relatasse a contribuição
da pesquisa para a sua prática pedagógica. A seguir, um dos depoimentos
após as implementações das unidades didáticas.

[...] contribuiu assim, que só caso, é mais uma ferramenta, pra
se utilizar na sala de aula, uma não, você me deu várias na
verdade, pra gente diversificar né, assim a maneira da gente
ensinar, sair um pouco daquela rotina. Me ajudou nesse
sentido de ter mais um material, foi como se fosse um material
de apoio, de pesquisa, uma nova maneira de dar aula mesmo
de educação física, que envolva mais, que envolve mais eles a
participação deles em geral de ser mais uma opção, de ser
mais uma maneira de tá inovando na sala de aula de tá
levando né, de tá passando uma certa responsabilidade pra
eles também, tá envolvendo eles também de uma maneira
ativa, Por se tratar assim de uma prática diferenciada,
participação nas atividades é 100% né, assim, nenhum queria
ficar de fora, todos queria participar[...] ( PROFESSORA).

106

A docente destaca que a pesquisa contribuiu para a inovação nas aulas
de EF e a possibilidade de ter mais um material de apoio para auxiliá-la na sua
prática pedagógica. Considera-se que o estudo proporcionou uma diversidade
de possibilidades de usos das TIC bem como a experiência de a professora
vivenciá-las e experimentá-las nas aulas de Atletismo e Dança. Torna-se
necessário que o professor insira adequadamente, no ensino, essas
tecnologias, para conseguir atingir as finalidades do ensino fornecido e melhor
explorá-las nas diferentes situações de aprendizagem (KENSKI, 2003).
A professora também relatou que o estudo possibilitou uma nova
maneira de dar aula, ressaltando que nessa perspectiva os alunos participam
ativamente na construção do conhecimento, demostrando responsabilidade e
interesse nas tarefas. Nota-se uma mudança de percepção da professora,
sobretudo quando se compara as aulas que foram ministradas por ela antes
das implementações das unidades didáticas. A docente visualizou e percebeu
que as TIC sem uma intervenção pedagógica não colaboram para os ganhos
qualitativos na aprendizagem. São necessárias metodologias que coloquem o
aluno como protagonista no processo educativo.
É preciso proporcionar transformações na formação docente para o uso
das TIC. Utilizar as tecnologias em sala de aula não é sinônimo de mudanças
significativas nas concepções tradicionais de ensino. Para exemplificar isso são
as apresentações de modo expositivo com numerosos slides elaborados no
power point, o vídeo que ocupa todo o período da aula e a internet como
unicamente um depósito de dados (KENSKI, 2003; KENSKI, 2013).
Nesse sentido, o período de quatro meses da pesquisa foi um tempo
considerável para dialogar com a professora, para ela experimentar, observar e
refletir sobre sua própria prática pedagógica, bem como as possibilidades de
inserção de elementos das metodologias ativas para ensinar os conteúdos de
Atletismo e Dança. Cabe ainda ressaltar que foram enviados alguns textos para
o e-mail da docente afim de auxiliá-la com um arcabouço teórico para reflexões
e subsidiar sua prática pedagógica.
Portanto, acredita-se que mesmo com os problemas de infraestrutura e
falta de materiais para implementar as TIC, bem como os diversos problemas
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que enfrentam os professores neste país como: baixos salários, falta de
reconhecimento da profissão, excessivas cargas horárias, falta de formação
continuada de qualidade oferecidas pelo poder público, dentre outras, a
professora indicou que continuará inserindo as tecnologias de um modo
diferenciado e com uma nova percepção no tratamento pedagógico.
A seguir será evidenciada a participação dos alunos antes e durante a
implementação das unidades didáticas. Além disso, o depoimento destes
acerca da experiência e percepção de vivenciar uma forma diferenciada de
aprendizagem focada no protagonismo e autonomia nas intervenções
pedagógicas.

6.2.2 Participação dos alunos

Na fase do diagnóstico das aulas, verificou-se que poucos alunos tinham
interesse em participar das aulas e não interagiam na construção do
conhecimento. Em algumas situações a professora mencionou que eles só
participariam das vivências se fizessem a tarefa, caso não cumprissem o
combinado ficariam na sala o dia todo. Sabe-se que o educando não tem
interesse em apenas ler e copiar tarefas. Por isso, a importância de
implementar, diversificar outras metodologias de ensino para envolvê-los no
processo de ensino-aprendizagem, promovendo possibilidades mais dinâmicas
para ensinar os conteúdos (KENSKI, 2003).
Um fato constatado durante a fase do diagnóstico foi que durante a
exposição dos vídeos, eles ficavam concentrados e atentos. Seria uma
oportunidade para explorar esse momento após a apresentação dos vídeos.
Evidenciou-se

também

que

quando

os

discentes

tinham

alguma

responsabilidade e autonomia desempenhavam bem as tarefas, por exemplo,
quando elaboraram os implementos de Atletismo.
Nas implementações das unidades didáticas, verificou-se que os alunos
participaram ativamente das atividades, cumpriam com responsabilidade as
tarefas extraclasse e se envolviam nas discussões após as vivências. É
importante mencionar que essa participação não se configurava apenas em
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possuir interesse para participar das atividades, mas principalmente no
processo de construção do conhecimento. Isso ficou evidente nas aulas de
Atletismo, pois no início os alunos assistiam aos vídeos sobre as provas de
campo de pista no Atletismo. Em seguida, eles falavam a respeito das suas
principais impressões sobre os vídeos, as características e regras básicas
dessas provas. Esse momento era conduzido por meio de perguntas e em
alguns momentos o vídeo era assistido novamente com ênfase em algumas
cenas. Os educandos participaram com interesse e eles mesmos chegaram a
uma resposta a partir da problemática que tinha sido exposta. Dessa forma,
percebeu-se que os discentes refletiam, questionavam e externavam suas
opiniões acerca do assunto tratado, configurando-se assim uma colaboração
na elaboração do conhecimento.
Essa forma de abordar o vídeo é destacada por Moran (2011) como
sensibilização.

Destaca-se,

portanto,

como

uma

das

maneiras

mais

importantes na escola, pois despertará a curiosidade e o desejo de pesquisa
para aprofundar o assunto que foi visto. A sensibilização é destacada para
inserir determinado conteúdo com o propósito de despertar mais interesse
(CHAMPANGNATTE; NUNES, 2011).
No segundo momento, os discentes também tinham que relacionar os
vídeos com as provas do Xbox Kinect sports. Essa forma de abordagem com
esse recurso pedagógico é mencionada por Napolitano (2003) pela análise em
conjunto, em que ocorre um aprofundamento maior, de modo que, além dos
vídeos, outros elementos são incluídos para uma maior reflexão e apropriação
dos discentes.
Na vivência com o Xbox Kinect sports os alunos participaram das provas
de campo e pista. Após isso, os discentes ficavam em círculo e eram
indagados inicialmente acerca das primeiras impressões sobre as provas e a
relação com as provas oficiais do Atletismo que tinham sido vistos por meio dos
vídeos. Além disso, questionava-se quais provas tinham no vídeo que não
tinham sido comtempladas pelo console, pois no Xbox Kinect sports
contemplavam as seguintes provas: 100 metros rasos, corrida com barreiras,
lançamento do dardo, lançamento do disco e salto em distância. Além dessas
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provas, os vídeos expuseram outras como: corrida de revezamento, meio fundo
(800, 1500), fundo (3000), salto com vara, salto triplo e salto em altura.

Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos
cada vez estão mais presentes no cotidiano escolar. Para
gerações acostumadas a jogar, a linguagem de desafios,
recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil
de perceber. Os jogos colaborativos e individuais, de
competição e colaboração, de estratégia, com etapas e
habilidades bem definidas se tornam cada vez mais presentes
nas diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino
(MORAN, 2015, p.18).

É importante mencionar que a cada início da aula era realizada uma
recapitulação do encontro anterior e o diagnóstico da temática que seria
abordada. No festival de Atletismo os alunos tinham que relacionar os vídeos
que tinham assistido e a vivência do Xbox kinec sports com as atividades que
estavam sendo desenvolvidas. Esse ambiente proposital para os alunos
discutirem sobre o conteúdo da aula não foi observado antes das
implementações das unidades didáticas.
De acordo com Kenski (2010) quando os conteúdos não são trabalhados
pedagogicamente nas aulas posteriores, rapidamente caem em esquecimento.
As tecnologias, quando utilizadas sem fins pedagógicos, não alteram as
relações utilizadas para ensinar e aprender. Dessa forma, teve-se o cuidado de
planejar e escolher quais TIC seriam mais adequadas e as estratégias de
ensino para abordar os conteúdos.
Nas aulas de Dança, o vídeo teve um papel importante na apropriação
do conteúdo. Na segunda aula, classificação das danças, os alunos assistiram
aos vídeos e tinham que seguir um roteiro com os seguintes critérios: Em
dupla, individual ou em grupo? Música: lenta, agitada? Passos: tem giros?
Saltos? Parece ter coreografia ou os passos são mais livres? Em seguida, os
alunos foram instigados a discutir quais as principais diferenças entre as
danças urbanas, de salão, eletrônicas e populares. Algo comum nas aulas das
duas unidades didáticas foi o fato dos alunos serem incitados à reflexão e
questionamentos por meio de perguntas. Ou seja, cumpria-se o papel de
facilitar esse processo e não dar respostas prontas.
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A melhoria no processo de aprendizagem está diretamente ligada ao
envolvimento e participação do discente nas atividades, em que as TIC são um
elemento importante dentre outras diversas possibilidades envolvidas. Desse
modo, não são as TIC isoladamente com suas finalidades próprias que
promovem impactos sobre os resultados da aprendizagem, mas nas vivências
que desenvolvem os docentes e discentes sobretudo nas possibilidades de
comunicação, diálogo, troca de saberes, informação e acesso de informação
que as tecnologias oferecem (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010).
A vivência do Xbox Kinect just dance foi bastante significativa para os
alunos, pois nunca haviam tido aula de dança. Os discentes vivenciaram uma
variedade de estilos dessa manifestação corporal, enquanto uma dupla
dançava os demais acompanhavam. No final, discutiu-se a relação entre ritmo
e expressividade.

Figura 2- Alunos vivenciando a aula de dança com Xbox Kinect just dance

Fonte: acervo pessoal de Farias (2017).

Na última aula de dança os alunos foram incentivados a pesquisar nas
redes sociais (#maculelê) e em outros sites, para quem tivesse interesse,
informações sobre essa dança popular, como: vestimentas, histórico,
instrumentos que eram utilizados e se os passos eram: individual, em dupla ou
em grupo. Depois tiveram que expor suas opiniões sobre os dados
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pesquisados. Foi um momento de grande interação dos grupos, todos os
discentes estavam envolvidos e eles mesmos relataram o que tinham
encontrado. Ao final, os alunos elaboraram uma coreografia de maculelê. A
seguir apresenta-se o relato dos discentes.

Eu gostei mais da aula de dança, das coisas da aula de dança
também, a gente inventava os nossos ritmos e inclusive no
maculelê a gente mesmo inventava as nossas próprias batidas,
de lado, de cima, debaixo e eu acho que eu aprendi muita
coisa com isso, é a minha opinião (ALUNO 6).
Foi na dança que a gente fez, pesquisou foi na dança que a
gente fez, pesquisou aí a gente aprendeu mais sobre o
maculelê, fizemos até uma dança bem legal, a gente aprendeu
(ALUNO 1).

Os depoimentos evidenciam o processo de construção criativa que os
alunos tiveram que realizar na elaboração da coreografia do maculelê.
Primeiramente, eles ficaram em círculo fazendo movimentos livres sem a
música, logo após, foram desafiados a elaborar passos com movimentos que
eles construíssem, em duplas, em trios ou quartetos. Ao final, elaboraram, em
grupo, uma coreografia completa com uma variedade de movimentos que
criaram. É importante ressaltar que os vídeos tiveram uma contribuição
favorável para auxiliar nessa tarefa, pois os discentes pesquisaram e relataram
os seus achados.

Segundo Moran (2015), os métodos de ensino devem

acompanhar os propósitos pretendidos. Para desenvolver alunos protagonistas
é necessário utilizar metodologias nas quais os discentes estejam envolvidos
em situações de aprendizagens mais complexas, que possam exercer
autonomia na tomada de decisões e avaliar os resultados. Os alunos só serão
criativos se eles vivenciarem diversas possibilidades de revelar sua iniciativa.
As atividades durante as unidades didáticas foram desenvolvidas
individualmente, em duplas e tarefas em equipes. Tal configuração
proporcionou momentos de diálogo em grupo, pesquisa e apresentação
coletiva. Um exemplo de vivência em grupos, foi na aula de dança para tratar
da sua conceituação, na qual os discentes foram divididos em cinco grupos.
Foram distribuídas diversas imagens, como: caminhada, esportes individuais e
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coletivos, lutas e danças diversas para que os alunos destacassem as fotos
que tratavam das danças, mostrando quais os critérios que foram adotados
para essa escolha. Ao final, as equipes apresentaram suas imagens e
relatavam porque aquela imagem era dança ou não.
Um fato percebido nessas vivências em equipe foi o envolvimento de
alunos que pouco interagiam antes das implementações das unidades
didáticas. Durante as apresentações em equipes, os discentes eram instigados
a expor seu ponto de vista sobre o assunto que estava sendo estudado. De
acordo com Moran (2011) o saber que é construído a partir da experiência do
educando torna-se muito mais significativo para ele. As tarefas em grupos
quando bem direcionadas promovem aprendizagem cooperativa, troca de
saberes, interação social e a apropriação do conhecimento.
A experiência do Kahoot também favoreceu um ambiente de
protagonismo e autonomia dos discentes. Essa ferramenta foi utilizada como
avaliação de cada aula. Os discentes ficavam em grupos e respondiam
perguntas por meio de um quiz on-line, que continha também imagens e
vídeos. É importante ressaltar que era um momento de os alunos exporem o
que tinham aprendido durante as aulas, pois além de responderem as
perguntas ou interpretar imagens e vídeos, eram desafiados a darem outros
exemplos acerca dos questionamentos que estava sendo visto, tais como: na
aula de classificação da dança, visualizar imagens e mencionar qual categoria
se encaixava e, no final do quiz on-line, relatar o porquê tinha escolhido tal
imagem e também lembrar dos vídeos que foram assistidos no início da aula.
Os

discentes

também

vivenciaram

um

processo

de

avaliação

diferenciado que promoveu a criatividade, colaboração e autonomia no
processo de aprendizagem. A tarefa foi a seguinte: formaram cinco equipes e
tiveram que filmar as provas do festival de Atletismo e em seguida, editar um
vídeo falando dessas provas e relatar o que foi aprendido durante as aulas. Por
fim, os vídeos teriam que ser apresentados em sala. A seguir os relatos dos
alunos sobre a tarefa:
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A gente teve que gravar, tirar fotos pra gente fazer as coisas,
pra gente fazer o trabalho. A gente teve que falar das aulas que
a gente fez, foi muito legal (ALUNO 1).
Foi muito legal, porque a maioria das coisas que a gente faz é
escrever, mas essa experiência de fazer vídeo para o trabalho
foi muito legal (ALUNO 3).
Falando dos vídeos, eu gostei, a gente montou com os grupos
pra falar e no final ficou muito legal e depois a gente juntou
com os vídeos que a gente fez no festival os vídeos e as fotos
e ficou muito legal (ALUNO 2).

Todas as equipes realizaram a tarefa e apresentaram na sala. Os
discentes relataram que gostaram de elaborar e editar os vídeos. As quatro
equipes gravaram o vídeo na própria escola no período da tarde e a outra
equipe realizou na casa de um dos integrantes da equipe. Algo positivo foi que
todos os membros da equipe falaram no vídeo. O depoimento do Aluno 3
refere-se a uma forma diferente de avaliação, pois segundo ele a forma mais
comum era de realizá-las de forma escrita. A inserção dos métodos ativos
favorece a avaliação processual e formativa. Permite que os educandos
deixem de lado os dias de angústia no bimestre: o período de realizar a prova e
receber a nota. Em suma, com essa perspectiva de avaliação formativa,
docentes e discentes ficam satisfeitos (PORTA, 2015). É importante destacar
que não foi possível realizar essa tarefa no final da unidade de Dança, pois
após a última aula só teria mais um encontro para realizar o grupo focal e os
alunos entrariam em férias.
Na avaliação da professora e no relato do grupo focal com os discentes
foi constatado que ambos apontaram que as formas adotadas para ministrar a
aulas foram diferentes das aulas anteriores.
Eu percebi quando eles participam de uma forma ativa, ter um
equipamento na mão pra pesquisar e falar um pouco sobre o
que pesquisou de tá respondendo, todos participam da aula,
porque querendo ou não, eu não consigo prender assim, ter a
atenção de todos, de 100% deles na aula né, eu percebi que
depois né, após que você chegou que fez, 100 % participaram,
todos
eles
querem
participar
mostrando
interesse
(PROFESSORA).
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Esse ensino é diferente, mas é muito legal (VIDEOS).
Eu gostei porque foi diferente, também como nós “tamos” em
uma época que tá nessas tecnologias, aí você trouxe
tecnologia que é uma coisa que a gente brinca muito e você
trouxe para o estudo e eu achei bem legal, bem diferente
(ALUNO 2).

Os relatos da professora e dos alunos evidenciam uma percepção de
ensino diferenciado em que os discentes foram autônomos e protagonistas nas
diversas situações de aprendizagem. Na perspectiva de Barbosa e Moura
(2013) a aprendizagem de uma forma ativa ocorre quando os educandos
interagem com o conteúdo, verbalizando, ouvindo, discutindo, e que o
professor cria um ambiente que estimule a construção do conhecimento ao
invés dos alunos apenas interagirem de uma forma passiva. O docente exerce
seu papel como mediador da aprendizagem, e não como o único detentor do
saber.
Nesse sentido, observando o comportamento dos educandos em todas
aulas ministradas, percebeu-se as TIC foram inseridas de forma pedagógica
em que os alunos se apropriaram do conteúdo e participaram ativamente no
processo de aprendizagem.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo elaborar, implementar e avaliar
unidades didáticas para o 6° ano do ensino fundamental, propostas no livro
didático de Educação Física do município de Caucaia/CE, por meio das TIC.
Para atingir o objetivo proposto foram realizadas algumas etapas
metodológicas. Na primeira, constatou-se que a professora regente da turma
utilizava o livro didático como apoio pedagógico. Além disso que ela fazia uma
articulação entre o material didático e as TIC nas aulas, sobretudo, com uso do
vídeo e filmes. Percebeu-se uma dificuldade na inserção das tecnologias de
modo pedagógico, ou seja, utilizar as TIC como recurso didático para
potencializar o ensino dos conteúdos.
Na segunda etapa, durante a elaboração e implementação das unidades
didáticas (Atletismo e Dança), evidenciou-se que o livro didático de EF adotado
pelo município possuía algumas limitações em relação ao vínculo entre os
conteúdos e as TIC. Contudo, foi um instrumento que auxiliou no planejamento
das aulas e seus conteúdos foram reestruturados e aprofundados. Constatouse que o material didático se torna um suporte pedagógico quando o professor
tem liberdade de fazer as adaptações quanto ao seu uso.
Quanto à utilização das TIC, a gestão da escola e os pais dos alunos
colaboraram favoravelmente dando todo o suporte necessário. A primeira foi
responsável por autorizar o uso do celular, tendo em vista seu uso educativo,
apesar de existir uma lei que proíbe a sua inserção na escola. Além disso,
disponibilizou os equipamentos eletrônicos (estabilizador, TV, extensão) para
realizar as intervenções. Os pais autorizaram o uso dos dispositivos móveis
pelos discentes no estabelecimento de ensino.
O estudo proporcionou a inclusão de uma diversidade de tecnologias
durante as aulas, entre elas: TV LED, data show, caixa de som, notebook,
celular, Xbox 360 acompanhado do sensor Kinect, uso de vídeos, imagens,
redes sociais (Facebook, Instagram), Youtube, sites e o Kahoot.
Vale destacar que os alunos apresentaram domínio na utilização dessas
ferramentas. Isso se ratifica em diversas atividades que eles realizaram, como:
pesquisas na internet, edição de vídeos, busca de vídeos nas redes sociais,
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vivência de jogos do Xbox 360. Mesmo em atividades que nunca tinham
realizado, por exemplo, editar vídeos, houve facilidade em aprender a
manusear.
O celular, o Xbox 360 e os vídeos tiveram um papel fundamental para
auxiliar no ensino dos conteúdos do livro didático de EF. Além disso,
favoreceram diversas possibilidades quanto ao uso.
O celular foi considerado um instrumento versátil que facilitou o
desenvolvimento e execução

das atividades durante as intervenções

pedagógicas. Esse dispositivo móvel foi utilizado para registrar imagens,
pesquisar (Youtube, Facebook, Instagram, Google), filmar, editar vídeos,
cronometrar o tempo no mini-atletismo e realizar o Kahoot.
O Xbox 360 foi uma das tecnologias que os discentes mais gostaram e
possibilitou entender determinadas regras e execução das provas de pista e
campo do atletismo. Sem esse console a compreensão dos alunos certamente
seria prejudicada. O videogame foi muito importante para as vivências de
dança, auxiliou o pesquisador e a professora, pois ambos tinham pouca
experiência no trato dessa manifestação corporal, especialmente, na dimensão
procedimental.
A utilização do vídeo também foi essencial para que os discentes
pudessem comparar com a atividade do Xbox Kinect sports do festival de miniatletismo. É importante ressaltar que o grupo focal só ocorreu um mês após a
unidade didática de Atletismo e mesmo com esse tempo os alunos ainda
lembravam do conteúdo.
Os vídeos foram utilizados nas duas unidades didáticas como
sensibilização (MORAN, 2000) em que os discentes eram instigados à
curiosidade e ao desejo de pesquisa, e em outros momentos por análise em
conjunto (NAPOLITANO, 2013), promovendo um aprofundamento maior, em
que além dos vídeos, outros elementos foram incluídos de forma a contribuir
para uma maior reflexão e apropriação dos educandos.
Sobre o conteúdo de Atletismo, os discentes entenderam as
características e regras básicas das provas de campo e pista como: tamanho
da pista, número de raias, equipamentos que são utilizados nas provas e áreas
das provas, tipos de saída, obrigatoriedade do bloco de partida nas provas de
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100 a 400 metros, a passada na transposição das barreiras e inviabilização ou
“queima" nas provas do lançamento do dardo, martelo, salto em distância, triplo
e altura.
Sobre o conteúdo de Dança, os alunos entenderam o conceito e sua
classificação, deram exemplos de dança de salão, urbanas e popular. Também
aprenderam sobre o maculelê, suas características socioculturais como:
histórico, definição, vestimentas, instrumentos e particularidades desta. Além
disso, realizaram uma coreografia com passos e movimentos criados por eles.
Em relação às principais dificuldades encontradas na pesquisa para
inserir as TIC, destacam-se: falta de estrutura física, escassez de
equipamentos eletrônicos, falta de internet na escola, professora sem formação
para o uso das TIC. Apesar disso, foi possível implementar as duas unidades
didáticas e superar essas dificuldades.
As TIC foram inseridas para ensinar os conteúdos do livro didático de
uma forma pedagógica. A participação e o protagonismo dos alunos nas aulas
foram evidenciadas pela professora como um ponto forte da pesquisa.
Ressaltando que os educandos participaram de uma forma ativa na construção
do conhecimento.
O estudo contribuiu para a formação técnica e pedagógica da professora
regente da turma. Ela teve contato com uma diversidade de TIC e aprendeu a
manuseá-las durante a intervenção. Sobre a formação pedagógica, a docente
mencionou na entrevista após as intervenções que o estudo possibilitou o
contato com uma nova metodologia de ensino, na qual o professor é o
mediador do conhecimento e os alunos são os protagonistas do processo de
ensino-aprendizagem.
É importante mencionar que a professora relatou que se sente mais
segura para inserir as TIC nas aulas de EF. Afirmou ainda que o estudo a
ajudou a articular os conteúdos do livro didático com as tecnologias. Espera-se,
portanto, que a docente continue a inserir as TIC com outras turmas do ensino
fundamental.
Evidenciou-se que quando as TIC são inseridas de uma forma
pedagógica nas aulas consegue-se atingir os objetivos de aprendizagem.
Entretanto, se faz necessário um mínimo de conhecimento técnico, estrutura
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adequada para utilizá-las e sobretudo formação continuada. Assim, tem-se a
necessidade de que os órgãos públicos invistam em infraestrutura adequada e
promovam formação de qualidade aos docentes para o tratamento das TIC no
contexto escolar.
São necessárias ainda, mais pesquisas sobre a relação das TIC e o
livro didático na EF escolar, pois esse assunto é recente e existem poucos
estudos

na

área.

Pesquisas

sobre

essa

temática

podem

colaborar

positivamente para auxiliar os docentes em sua prática pedagógica,
contribuindo para reflexão sobre novas metodologias de ensino por meio das
quais os alunos possam aprender de uma forma criativa, autônoma e sejam os
autores no processo de ensino-aprendizagem.
Uma das limitações da pesquisa foi o curto período para abordar os
conteúdos de Atletismo e Dança. Tal comprovação foi mencionada pela
professora na entrevista e pelos alunos no grupo focal após as intervenções.
Os discentes afirmaram ainda que algumas vivências, por exemplo do Xbox
360 foram rápidas, porque o quantitativo de alunos em sala não permitia que
vivenciassem mais de uma vez os jogos. Além disso, não foi possível realizar o
trabalho final para a unidade didática de Dança (edição de vídeo) porque após
a última aula houve apenas mais um encontro utilizado para a realização do
grupo focal, na sequência os alunos entraram em férias.
Portanto, espera-se que o estudo contribua para o aprimoramento do
livro didático de EF adotado pelo município de Caucaia e que venha a subsidiar
outros materiais didáticos da área no que se refere a práticas inovadoras com o
uso das TIC. Dessa forma, conclui-se que as TIC podem ser ferramentas de
apoio pedagógico para ensinar os conteúdos da Educação Física escolar,
nesse caso a partir de um livro didático, desde que ocorra uma mediação
pedagógica por parte do professor.
A partir dessa experiência, vislumbra-se a possibilidade de difundir esse
conhecimento que foi acumulado durante todo o processo da dissertação para
outros professores da área no que se refere a inserção pedagógica das TIC
para ensinar os conteúdos da Educação Física escolar.
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APÊNDICES
Apêndice A - Roteiro de avaliação com a professora e o grupo focal
com os alunos

Entrevista semiestruturada com a professora (antes das implementações)
1) Qual é o grau de importância das TIC nas aulas de Educação Física
escolar?
2) Você já utilizou algumas destas TIC (videogame, celular, Facebook,
whatsapp, vídeos) nas suas aulas? Em caso positivo relate como foi a
utilização? Caso não tenha utilizado mencione o motivo.
3) Relate os principais desafios para implementar as TIC nas aulas de
Educação Física escolar?
4) O livro de Educação Física adotado neste município apresenta
indicativos para o uso das TIC para o ensino dos conteúdos nas aulas
de Educação Física escolar? Em caso de “não” descreva as principais
limitações desse material didático no quesito novas tecnologias.
5) Você já utilizou algumas tecnologias pelo livro para ensinar os
conteúdos nas aulas de Educação Física escolar? Em caso positivo,
relate.
6) Na sua opinião qual (is) tecnologia (s) seriam mais apreciadas e
utilizadas por seus alunos?
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Apêndice B - Entrevista semiestruturada com a professora (Após as
implementações)
1) Caro professor (a), após as implementações das unidades didáticas com
o uso das TIC, você se sente para articular os conteúdos do livro
didático de Educação Física com as tecnologias, para os demais
conteúdos?
2) Você acha que é possível continuar trabalhando com as TIC em todos
os anos do ensino fundamental?
3) Relate quais as possibilidades e limitações em utilizar as TIC nas aulas
que foram ministradas.
4) Você acha que a utilização das TIC contribuiu para o ensino dos
conteúdos presentes no livro didático de Educação Física? O que
poderia ter sido acrescentado?
5) Qual dimensão (conceitual, procedimental, atitudinal) pode ser mais
favorecida pelo uso das TIC?
6) Na sua opinião qual (is) aula (s) os alunos mais gostaram? A forma e a
maneira aprenderem foi diferente?
7) Qual a sua percepção no quesito ensino, fazendo uma comparação com
as aulas que você havia ministrado antes, sem o uso das novas
tecnologias e para esta que foi ministrada com o uso das TIC?
8) Em que sentido esse estudo contribuiu para você enquanto professor de
Educação Física?
9) De que maneira o pesquisador contribuiu para o seu trabalho?
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Apêndice C - Grupo focal com os alunos

1) Vocês gostaram das aulas? Já tinham tido aulas de Educação Física
com a utilização das tecnologias?
2) Vocês entenderam o objetivo das aulas? O que vocês consideram que
aprenderam durante as aulas?
3) A tecnologia ajudou vocês no entendimento das aulas? Podem dar
exemplos?
4) Destaquem os pontos positivos e negativos durante as aulas com a
utilização das TIC
5) Quais tecnologias vocês mais gostaram durante as aulas de Educação
Física escolar?

As TIC podem ser utilizadas em outras aulas de

Educação Física? Podem dar exemplos?
6) O que vocês mais gostaram durante as aulas de Educação Física
escolar? Quais vocês sugerem?
7) Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram em ter aulas
com a utilização das TIC
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Apêndice D – Roteiro do diário de campo

Escola:
Professor (a):
Grupo:
Data:

Turma:
Conteúdo:
Duração:

Conteúdo desenvolvido:

- As atividades propostas.
-As atividades que foram propostas
foram desenvolvidas.
- Houve imprevistos e / ou alteração
do conteúdo.

Participação dos alunos

- Se houve ou não a participação dos
alunos.
- Se não houve, qual o motivo.
-Se houve, de que maneira. (nas
discussões, nas atividades práticas).
dos -Observar o que os alunos comentam
durante as aulas, sobre a aula e/ou
atitudes de seus colegas e do
professor sobre o conteúdo proposto e
dos valores desenvolvidos.
- Observar o comportamento dos
alunos em relação às atividades
propostas.
-Observar a relação entre aluno/aluno,
aluno/professor e alunos/pesquisador.
Quais
valores
foram
mais
destacados na aula por meio do
conteúdo desenvolvido.

Observação
alunos

dos

comentários

Comportamento dos alunos
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Apêndice E - Termo De Consentimento Livre E Esclarecido - (TCLE)
(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12)

Eu, Alison Nascimento Farias, portador do RG: 200.200.2029.569, aluno
do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias da
UNESP campus de Rio Claro, sob orientação da Profa. Dra. Fernanda Moreto
Impolcetto, venho por meio deste convidá-lo (a) a participar da pesquisa que
estou desenvolvendo no mestrado.
A pesquisa tem por objetivo elaborar, implementar e avaliar uma unidade
didática do 6°ano, para o uso das TIC (Tecnologias de Informação e
Comunicação) como ferramenta pedagógica no ensino dos conteúdos
propostos no livro didático de Educação Física do Município de Caucaia/CE.
Convido-o

(a),

portanto,

para

participar

de

duas

entrevistas

semiestruturadas: a primeira antes da implementação da unidade didática do
livro de Educação Física que consistirá na observação das suas aulas por
aproximadamente um mês. E a segunda, após a elaboração e implementação
da unidade didática para avaliar suas impressões sobre as aulas. Essas
entrevistas e a construção da unidade didática ocorrerão em horários nos quais
você esteja livre, sendo realizadas em seu ambiente de trabalho, e serão
gravadas em áudio.
Como qualquer pesquisa que envolve a participação de seres humanos,
esta também oferece alguns riscos, que embora sejam mínimos, estão
relacionados especialmente aos sentimentos decorrentes da exposição de sua
prática pedagógica, como inibição, vergonha e desconforto. Para minimizar
esses riscos, o pesquisador não fará nenhum tipo de intervenção nas aulas,
procurando ficar num local que não interfira na rotina estabelecida. Você pode
solicitar ainda, que qualquer parte da observação ou situação da aula deixe de
ser registrada no diário de campo.
Se você participar da segunda etapa da pesquisa, riscos como
vergonha, inibição e constrangimento podem acontecer diante da presença do
pesquisador, durante as conversas, debates e reflexões para elaboração e
implementação da unidade didática. Para minimizar esses riscos, os temas
discutidos serão voltados para o objetivo da pesquisa, você não será obrigado

132
a responder ou debater sobre qualquer tema que cause incômodo. A
elaboração da unidade didática será construída juntamente com o pesquisador
e você poderá recusar-se a responder qualquer questão que será proposta.
Quanto à entrevista final, os riscos também envolvem vergonha, inibição
e desconforto, diante da expressão de suas opiniões sobre a Unidade Didática
implementada. No sentido de minimizar tais riscos, a entrevista ocorrerá em
local privado, sem questões de foro íntimo ou pessoal, você poderá deixar de
responder qualquer questão e solicitar a suspensão da gravação em áudio a
qualquer momento, nesse caso o pesquisador anotará suas respostas. Você
poderá recusar-se a participar ou ainda abandonar o estudo a qualquer
momento, sem nenhum tipo de penalização. Todas as dúvidas que surgirem,
necessidades de informação ou esclarecimentos poderão ser explicados pelo
pesquisador em qualquer momento do estudo.
Em relação aos benefícios, sua colaboração nesta pesquisa contribuirá
para verificar e elaborar novas estratégias para o uso das TIC a partir dos
conteúdos do livro didático de Educação Física.
Os dados coletados neste estudo e os resultados obtidos serão
utilizados exclusivamente para fins de pesquisa e publicados em revistas e
congressos científicos, de forma que sua identidade pessoal será mantida em
sigilo.
Você não terá nenhum tipo de despesa com a participação nessa
pesquisa, bem como, não será remunerado para participar da mesma.
Se você se sentir suficientemente esclarecido sobre essa pesquisa, seus
objetivos, eventuais riscos e benefícios, convido-o (a) a assinar este Termo,
elaborado em duas vias, sendo que uma ficará com você e outra com o
pesquisador.
Rio Claro, _____ de _______________ de _______.
_______________________
Pesquisador Responsável

_______________________
Participante da Pesquisa
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Dados sobre a Pesquisa
Título do Projeto: Livro Didático e as TIC: limites e possibilidades para as
aulas de Educação Física do munícipio de Caucaia/CE
Pesquisador Responsável: Alison Nascimento Farias
Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”.
Cargo/Função: Mestrando
Endereço: Av. 24A, 1515, Bela Vista. CEP: 13506-900 – Rio Claro –
SP.
Dados
para
contato:
(85)
9
8768-4086
e-mail:
alisonnascimentofarias@gmail.com
Orientadora: Fernanda Moreto Impolcetto
Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”.
Cargo/Função: Professora do Departamento de Educação Física.
Endereço: Av. 24A, 1515, Bela Vista. CEP: 13506-900 – Rio Claro –
SP.
Dados para Contato: (19) 3526-4334 e-mail: femoreto@rc.unesp.br
CEP-IB/UNESP-CRC
Av. 24A, nº 1515 – Bela Vista – 13506-900 – Rio Claro/SP
Telefone: (19) 35269678
Dados do participante da pesquisa:
Nome:__________________________________________________________
__
Documento
de
Identidade:_____________________________________________
Sexo:__________________________
Data
de
Nascimento:____/____/_______
Endereço:______________________________________________________
___
Telefone
para
contato:_______________________________________________
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Apêndice F - Termo de Assentimento

Termo de Assentimento
(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12)

Eu, Alison Nascimento Farias, (RG: 200.200.20.29.569), aluno do curso
de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias da UNESP
campus de Rio Claro, sob orientação da Profa. Dra. Fernanda Moreto
Impolcetto, convido você para participar da pesquisa que estou desenvolvendo
no mestrado.
A pesquisa tem por objetivo elaborar, implementar e avaliar uma
unidade didática do 6°ano, para o uso das TIC (Tecnologias de Informação e
Comunicação) como ferramenta pedagógica no ensino dos conteúdos
propostos no livro didático de Educação Física do Município de Caucaia/CE.
As atividades que envolverão sua participação acontecerão na sua
escola e serão ministradas pelo pesquisador e seu professor durante as aulas
de Educação Física. Nessas aulas você poderá ter contato com vídeos,
imagens, computador e celular. Quando as aulas acabarem, você poderá ser
convidado(a) para participar de uma entrevista em grupo com outros colegas,
para avaliar as aulas. A entrevista será gravada em vídeo.
Durante a participação nas atividades e durante a entrevista você pode
sentir algum tipo de desconforto, inibição ou vergonha por causa da presença
do pesquisador nas aulas e para responder as perguntas na entrevista. Para
diminuir estes riscos, você terá a possibilidade de deixar de participar de
alguma atividade ou responder alguma questão que gere desconforto. Pode
pedir que qualquer parte da observação não seja registrada no diário de
campo. Evitarei questões pessoais durante a entrevista com seus colegas.
Há também a possibilidade de risco físico nas atividades práticas,
próprias das aulas de Educação Física, como quedas e torções. Para diminuir
esses riscos, serão tomados todos os cuidados necessários para evitar
acidentes, como a realização das atividades em espaços amplos e sem
barreiras, evitando-se pisos escorregadios. Caso aconteça algum problema,
imediatamente serão prestadas as providências necessárias, como o seu
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encaminhamento para o posto de Pronto Atendimento mais próximo e o
contato com seus pais ou representante legal.
Você pode desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem
qualquer prejuízo. Todas as dúvidas e informações que você precisar poderão
ser explicadas pelo pesquisador em qualquer momento. Não haverá nenhum
tipo de gasto ou remuneração para participar desta pesquisa.
Em relação aos benefícios, a sua colaboração contribuirá para
aprendermos novas possibilidades de ensino dos conteúdos de Educação
Física com o uso de tecnologias.
Os dados da pesquisa serão utilizados exclusivamente para fins de
pesquisa e publicados em revistas e congressos científicos, de forma que a sua
identidade pessoal será mantida em sigilo. Se você se sentir suficientemente
esclarecido sobre essa pesquisa, seus objetivos, eventuais riscos e benefícios,
convido-o(a) a assinar este Termo de Assentimento, elaborado em duas vias,
sendo que uma ficará com você e outra com o pesquisador.

Rio Claro, _____ de _______________ de _______.

_______________________

_______________________

Pesquisador Responsável

Participante da pesquisa

Dados sobre a Pesquisa
Título do Projeto: Livro Didático e as TIC: limites e possibilidades para as
aulas de Educação Física do munícipio de Caucaia/CE
Pesquisador Responsável: Alison Nascimento Farias
Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.
Cargo/Função: Mestrando
Endereço: Av. 24A, 1515, Bela Vista. CEP: 13506-900 – Rio Claro – SP.
Dados

para

contato:

(85)

987684086

-

e-mail:

alisonnascimentofarias@gmail.com
Orientadora: Fernanda Moreto Impolcetto
Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.
Cargo/Função: Professora do Departamento de Educação Física.
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Endereço: Av. 24A, 1515, Bela Vista. CEP: 13506-900 – Rio Claro – SP.
Dados para Contato: (19) 3526-4334

E-mail: femoreto@rc.unesp.br CEP-

IB/UNESP- CRC
Av. 24A, nº 1515 – Bela Vista – 13506-900 – Rio Claro/SP
Telefone: (19) 35269678
Dados do participante da pesquisa:
Nome:__________________________________________________________
__
Documento

de

Identidade:_____________________________________________
Sexo:__________________________Data

de

Nascimento:____/____/________
Endereço:______________________________________________________
___
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Apêndice G - Unidade Didática do Livro Didático de Educação Física
-Atletismo
1) Identificação
Nome:
Escola:
Ano/Ciclo de ensino:
Número de alunos:
Tema:

Alison Nascimento Farias/Professora
6º ano
35
Introdução e características das provas de campo e de
pista no Atletismo
6

Número de aulas:
2) Objetivo(s)
Conhecer as provas de pista e campo, diferenciar e reconhecer as
caraterísticas e regras básicas. Vivenciar e organizar um festival de atletismo.
3) Recursos didáticos
- Apresentação de vídeos das provas de pista e campo
- Produção de um vídeo pelos alunos para verificar os conceitos aprendidos.
- Quiz sobre as provas de campo e pista
- Jogos digitais (Xbox – Kinect sports)
- Imagens digitalizadas para construção de um mural de atletismo
- Meias, cabos de vassouras, cones, fita crepe, giz.
- Caixa de som, pen drive, data show, notebook.
4) Avaliação da Unidade didática
- Produção de um vídeo pelos alunos sobre a diferença entre provas de pistas
e campo.

5) Detalhamento das aulas
Aula 1 e 2 observações: São aulas duplas (segunda feira)
Tema: Introdução as provas de pistas
Objetivo: Compreender as regras e técnicas básicas das provas de pista e diferenciar
as provas de velocidade, meio-fundo e fundo.
Roda Inicial:
Caro professor, faça um diagnóstico inicial sobre a modalidade atletismo,
especialmente as provas de pista. A saber: (Velocidade 100m à 400m –, meio-fundo –
800m a 3000m – e fundo – 3000m a maratona 42.195m). Além disso, solicite aos
alunos que exemplifiquem alguma prova caso lembrem. Em seguida, realize as
seguintes perguntas:
Quais às principais características ou divisões das provas de pista do atletismo
(Velocidade – 100m à 400m –, meio-fundo – 800m a 3000m – e fundo – 3000m a
maratona 42.195m)?
Um exemplo de uma prova de pista? E como são realizadas essas provas?
Vocês lembram algum recordista mundial das corridas ou provas de pista?
Logo após esse momento, exponha vídeos curtos das provas de pista. Após cada
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vídeo faça diversas perguntas acerca daquela prova, por exemplo: principais
características de cada prova, regras básicas, o que tinha chamado atenção no vídeo,
volte algumas cenas dos vídeos, etc.
Vivência:
No segundo momento, os alunos devem vivenciar as duas provas de pista no
(Xbox-Kinect). Os 100 metros rasos e a corrida com obstáculos. Depois disso, realizar
um círculo, enquanto dois alunos vivenciam as provas, os demais deveriam observar
atentamente as características e as regras das provas no Xbox Kinect (É importante
criar um roteiro do que será observado) também verificar as semelhanças e diferenças
das provas que foram vistas nos vídeos e no Xbox Kinect.
Discussão: No final da aula, faça os seguintes questionamentos:
Quais as principais características das provas de pista no atletismo?
O que vocês acharam dos vídeos e dos sites que vocês pesquisaram?
E a experiência de aprender atletismo jogando vídeogame?
Eles auxiliaram na compreensão das provas?
Por fim, será realizado um quiz on-line (Kahoot) com perguntas acerca das provas de
pista.
Como tarefa de casa os alunos deverão realizar uma tarefa do livro didático que
consiste no preenchimento de um mural de atletismo com provas de campo e pista. No
entanto, ao invés de apenas preenchê-lo, peça que os discentes em grupos
pesquisem imagens na internet e que se encaixe em alguma categoria das provas de
atletismo. Essa tarefa deverá ser apresentada pelos alunos na aula seguinte para os
demais grupos.
Aula 3 e 4
Tema: Introdução às provas de campo
Objetivo: Compreender às regras básicas e técnicas básicas para as provas de
campo, tanto quanto diferenciá-las.
Roda inicial:
Apresentação e discussão do mural das provas de pistas que foi solicitado na aula
passada. Recapitulação da aula passada, verificar o que os discentes se lembram do
encontro anterior.
Realizar um diagnóstico inicial sobre as provas de campo. Logo após, apresentar
vídeos das provas de campo (lançamentos, arremessos, saltos)
Em seguida, serão realizados os seguintes questionamentos:
Quais as principais características das provas de campo?
Existe alguma semelhança com as provas de pista?
Alguém já acompanhou alguma dessas provas na televisão?
Vivência:
Logo após os alunos irão vivenciar as provas de campo por meio dos jogos digitais
(Xbox-Kinect). Indicar que os alunos deverão seguir um roteiro do que devem
observar.
Quiz on-line (Kahoot!) Os alunos responderão as perguntas concernentes às provas
de campo.
Discussão: Para finalizar a aula, serão realizados os seguintes questionamentos:
Quais as principais características das provas de campo no atletismo?
O que vocês acharam do quiz on-line? Relatem como foi a experiência de vocês
elaborarem perguntas para um quiz on-line.
Cite uma prova de campo e uma de pista, dizendo a principal diferença entre elas?
Avaliação final: Filmar e tirar fotos no festival de mini-atletismo, em seguida editar um
vídeo em equipe relatando quais os conceitos aprendidos durante as aulas e as
diferenças das provas de campo e pista que foram vistas nos vídeos em sala e no
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Xbox Kinect sports comparadas com o festival.

Aula 5 e 6
Tema: Festival de mini-atletismo
Objetivo: Oportunizar um festival de saltos e corridas por meio de um jogo de corridas
e diferentes estações de saltos.
Roda Inicial: Recapitulação da aula passada, verificando o que os alunos se lembram
do que foi visto. Após isso, destacar que todas as provas terão como finalidade o
avanço de cada equipe e a melhor marca ou tempo do aluno. Além disso, enquanto
um aluno faz a prova o outro filmará sua participação.
Vivência:
Corridas em volta dos estafetas: a turma será dividida em quatro equipes de seis
alunos.
Os alunos correm ao redor de cada cone e em seguida, tocam na mão
do outro colega que faz o mesmo percurso.
Variações: na primeira, cada equipe corre individualmente, enquanto os outros colegas
cronometram o tempo com o celular. Na segunda, o tempo que cada equipe leva para
completar a prova em relação as outras equipes. Os alunos não podem passar para o
outro lado do seu colega, devem correr na sua própria raia até o final da prova.
Também tem que imaginar um bloco de partida, e realizar os seguintes comandos: “as
suas marcas, prontos. Foi!
Corridas com barreiras: Será utilizado diversos elásticos para representar as
barreiras. Os alunos seguram os elásticos enquanto que os outros saltam as barreiras
(elásticos).
Salto em altura. Este pode ser realizado com um elástico também, cada vez que
os alunos saltam, o elástico é aumentado um pouco mais. Entretanto, o aluno que não
conseguir saltar, pode-se tentar três vezes, caso ainda não consiga, realizar com uma
altura um pouco mais inferior.
Saltos em equipes: Dividir três equipes, cada membro do grupo deve realizar um
salto, por exemplo, o primeiro da equipe salta quatro metros, o segundo salta a partir
desses quatro metros, e assim sucessivamente. Ganha a equipe que alcançar a maior
distância.
Salto em distância e salto triplo. Utilizar um espaço para simbolizar a caixa de areia e
um bastão (cabo de vassoura) para representar a tábua de impulsão. Cada aluno salta
três vezes, depois na outra rodada ele poderá saltar mais uma vez, pode-se utilizar
uma fita métrica para fazer a medição dos saltos. Contudo, cada aluno compara o seu
próprio desempenho. No salto triplo utilizar três arcos para realizar os saltos.
. Discussão: Serão realizados os seguintes questionamentos:
Quais as características das provas de campo e pista vistas no festival? Quais as
diferenças das regras e movimentos básicos que foram vistos nos vídeos e no Xbox
Kinect sports em relação as provas vivenciadas no festival de atletismo? Quais as
provas que vocês gostaram mais? Quais foram as mais difíceis?
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Apêndice H - Unidade Didática do Livro Didático de Educação Física
-Dança
1) Identificação
Nome:
Alison Nascimento Farias/Professora
Escola:
Ano/Ciclo de ensino:
6º ano
Número de alunos:
35
Conteúdo:
Dança
Número de aulas:
6° ano
2) Objetivo da Unidade didática
- Introduzir à Dança apresentando o conceito e sua classificação (danças de ruas,
salão, eletrônicas e populares). Além disso, diferenciar e reconhecer as danças
populares, sobretudo o Maculelê, bem como suas características socioculturais e a
possibilidade de recria-lo.
3) Recursos didáticos
- Apresentação de vídeos
- Quiz online
- Jogos digitais (Xbox - Kinect)
- Imagens digitalizadas
- Papéis, cones, cabos de vassoura.
- Caixa de som, pen drive, data show, notebook.
- Facebook.
4) Detalhamento das aulas
Aula 1 e 2 observações: São aulas duplas (segunda feira)
Tema: Introdução à Dança
Objetivo: Compreender a definição da Dança, bem como a relação de ritmo,
movimento e expressividade.
Roda inicial:
Realizar com o grupo de alunos um breve diagnóstico a respeito das experiências
individuais que possuem em relação ao trato da Dança nas aulas de Educação Física
escolar. Para tanto, os alunos serão questionados:
- Vocês já tiveram aula de Dança? Quais foram as maiores dificuldades no seu
desenvolvimento?
- Qual é a definição de Dança?
- O que significa ritmo e expressividade?
- Qualquer atividade que tenha ritmo pode ser classificada como Dança?
Vivência:
Jogo das imagens:
A sala será dividida em equipes de cinco alunos. Em seguida, o professor distribuirá
diversas imagens, por exemplo: caminhada, esportes, danças diversas, lutas, dentre
outras. Logo após, os alunos deverão destacar as fotos que tratam das danças
mostrando quais os critérios foram adotados para a escolha. Após essa atividade, será
apresentado o conceito de Dança.
Vivenciar uma variedade de estilos de dança por meio dos jogos digitais (Xbox-Kinect).
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Enquanto uma dupla vivencia o jogo, os demais alunos também realizarão os
movimentos. O professor deverá relacionar o jogo com o significado de ritmo e
expressividade. Ressaltar que existem diversas atividades cotidianas, como a
caminhada, por exemplo, que tem ritmo, porém não pode ser classificada como dança.
Discussão: Para finalizar a aula, serão realizados os seguintes questionamentos:
Como posso afirmar que determinada atividade pode ser chamada de Dança? Quais
os critérios?
O que vocês acharam de vivenciar a Dança por meio de jogos digitais?
Eles auxiliaram na compreensão da Dança?
Por fim, será realizado um quiz on-line com perguntas acerca dos conceitos vistos na
aula.
Aula 3 e 4
Tema: Classificação das Danças
Objetivo: Classificar as danças de maneira que os alunos possam diferenciá-las em:
danças urbanas, danças eletrônicas, de salão e populares. Diferenciação construída a
partir da lógica externa dessas práticas.
Roda inicial:
Recapitular os conceitos que foram trabalhados na aula anterior, por exemplo, o
conceito de dança e a relação de ritmo e expressividade.
Em seguida, serão realizados os seguintes questionamentos:
Como as danças podem ser classificadas?
Quais as principais diferenças entre as danças de rua, de salão, eletrônicas e
populares? Alguém já vivenciou ou já assistiu alguma apresentação de algum desses
estilos? Se já, comente como foi.
Logo após o professor irá passar alguns vídeos de cada uma das categorias da
classificação apresentada. Os alunos terão que relatar após os vídeos, as principais
características de cada categoria. Será entregue para cada aluno um roteiro sobre os
elementos que eles devem observar acerca de cada classificação que será exposto
nos vídeos. A saber: Em dupla, individual ou em grupo?
Música: lenta, agitada
Passos: tem giros? Saltos?
Formação: círculo? Colunas? Em “V”, etc.
Parece ter coreografia ou os passos são mais livres?
A saber:
Em dupla, individual ou em grupo?
Música: lenta, agitada
Passos: tem giros? Saltos?
Formação: círculo? Colunas? Em “V”, etc.
Parece ter coreografia ou os passos são mais livres?
Vivência:
Em seguida, será dividido a sala em quatro equipes de aproximadamente oito alunos
(três meninas em cada grupo). Esses terão que pesquisar no YouTube – ou em algum
site –, a classificação de dança que foi apresentada, e, em seguida, os alunos terão 30
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minutos para realizar a pesquisa e a coreografia. Logo após cada equipe irá
apresentar sua coreografia e todos os demais alunos irão realizar os movimentos
propostos. As apresentações serão realizadas em 10 minutos. Um aluno de cada
equipe irá filmar o processo de elaboração da coreografia da sua equipe, para que
posteriormente possa ser assistido e relatado as principais dificuldades no processo
de construção criativa.

Discussão: Para finalizar a aula, serão realizados os seguintes questionamentos:
Quais as principais dificuldades no processo de elaboração da coreografia?
Quais as diferenças das danças vistas em sala em relação à sua classificação?
Podem dar exemplos?
Os vídeos e a pesquisa online auxiliaram no entendimento da temática? E em relação
a filmagem, o quanto ela ajudou ao grupo a identificar as dificuldades durante
processo de desenvolvimento da coreografia?
O que muda entre a experiência de dançar e assistir a dança realizada?
É possível mudar a dança depois de assistir pensando no que fica melhor para os
espectadores?
Aula 5 e 6
Tema: Maculelê
Objetivo: Pontuar historicamente a dança maculelê, bem como compreender os seus
movimentos básicos e além disso, criar uma coreografia.
Conversa Inicial: O professor realizará alguns questionamentos acerca do maculelê
para identificar quais os conhecimentos prévios dos alunos sobre essa temática, a
saber:
Vocês conhecem o maculelê? Já participaram dessa dança?
Quais as características do maculelê? Sabem sobre a sua origem?
O maculelê está presente em qual manifestação corporal?
Para responder essas indagações iniciais, será realizada uma atividade utilizando o
facebook como ferramenta de aprendizagem. Os alunos serão divididos em grupos de
seis e realizarão uma pesquisa no ambiente virtual facebook, utilizando como busca:
(# hashtags maculelê). Eles podem também pesquisar páginas e vídeos no facebook
ou em qualquer outro site que tratem do histórico e as principais características dessa
temática. Em seguida, os grupos irão relatar os principais achados realizados nessa
pesquisa.
Vivência
Movimentos básicos: O professor irá ensinar o movimento de bater os bastões (cabo
de vassoura) no maculelê. No entanto, sem a utilização de música. Em seguida, os
alunos individualmente irão criar os seguintes movimentos: em pé (batida simples),
sentado (bater os bastões no chão), caminhando, correndo, saltando, correndo e
girando. Em seguida, haverá um momento de exploração livre, por exemplo: o que
podemos fazer com os bastões? Criar batidas a partir de quatro toques.
Movimentos básicos com música: os alunos irão conduzir movimentos, mas agora,
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utilizando a música do maculelê (Dono da casa de mestre Suassuna). Elaboração de
uma coreografia: Os alunos em grupos de seis irão realizar uma pequena coreografia
utilizando as diversas variações de movimentos e as combinações de batidas com o
movimento corporal. No final, será apresentado para todo o grupo.
Discussão:
Para finalizar a aula, serão realizados os seguintes questionamentos:
Quais as características socioculturais no maculelê? Como surgiu?
Descrevam como foram suas experiências individuais com o maculelê.
Quais as principais dificuldades? A pesquisa no facebook auxiliou no entendimento da
temática? Como foi o processo da elaboração da coreografia?
Por fim, será realizado um quiz on-line com perguntas acerca dos conceitos vistos na
aula.

