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RESUMO  
 

Para aqueles que se atrapalhavam com os inúmeros botões do controle do 
vídeo game, hoje podem se sentir mais livres, utilizando somente o corpo para 

jogar. O vídeo game ultrapassou os limites esperados, atraindo cada vez mais 
os jovens para frente das telas, os distanciando das atividades corporais, e em 
consequência da Educação Física escolar. Mas estes jogos eletrônicos podem 

ser aliados ou rivais da Educação Física escolar?. A partir desta problemática, 
o objetivo deste trabalho é analisar a influência dos games na educação física 
escolar no ensino fundamental, identificando se estes podem ser considerados 

aliados ou rivais, através de uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, 
livros, revistas, periódicos. Conclui-se que os jogos eletrônicos podem ser tanto 
aliados como rivais da educação física escolar.  

 
Palavras Chave: Educação Física; jogos eletrônicos (games); estudantes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas escolas a Educação Física tem um papel de fundamental importância 

pois não desenvolve somente as habilidades motoras, mas também os aspectos 

cognitivos, e psicológicos de interação e socialização, socialização esta que está 

sendo trocada pelos jogos e games eletrônicos, deixando de lado o contato com os 

colegas, a resolução de conflitos inerente do ser social.  

Por outro lado a esta disciplina tem como um de seus conteúdos os jogos de 

tabuleiro, xadrez, dama, que trabalham mais especificamente o cognitivo, o 



2 

 

 

raciocínio e muitos destes jogos se transformaram em virtuais, podendo ser 

utilizados como ferramentas de aprendizagem na Educação Física.  

Diante do exposto, o propósito deste trabalho é analisar a influência dos 

games na educação física escolar no ensino fundamental, identificando se estes 

podem ser considerados aliados ou rivais.  

Aliados podendo ser utilizados na educação física como ferramentas de 

aprendizagem, aproveitando-se da atração que os games provocam nos jogadores 

para ensinar os conteúdos e aprender com eles. Ou Rivais, no qual os games pela 

sua atratividade, afastarem os alunos das atividades em grupo, da socialização, do 

desenvolvimento das habilidades motoras através dos jogos, esportes, 

acomodando-os em seu mundo particular.   

Muitas crianças e jovens tem os games como principal atividade lúdica , 

deixando de lado as atividades físicas que desenvolvem as habilidades motoras, 

como correr, saltar, arremessar, sem a interação como os outros, a resolução de 

problemas, que envolvem as brincadeiras, os jogos e os esportes.   

Na era digital os games também se modificaram para poder suprir as 

necessidades das pessoas. Anteriormente os jogos eletrônicos eram jogados em 

casa, sentados, mas hoje existem jogos com movimentação, tendo em vista a 

violência, a dificuldade de espaços para as crianças e jovens brincarem e jogarem, 

esta foi uma das soluções para que estes possam brincar e se movimentar sem sair 

de casa. 

Traçamos como objetivos verificar como a nova geração dos games digitais 

podem contribuir para o processo de desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico 

dos estudantes, identificar a importância da prática da Educação Física, para o 

desenvolvimento físico, cognitivo e psicológico dos alunos, investigar games que 

possam ser utilizados nas aulas de Educação Física. 

O presente estudo caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, que utilizou 

referenciais teóricas já publicados, como livros, artigos periódicos e científicos, 

referentes ao tema a ser explorado, através de leituras de livros e estudos, 

analisando-os e buscando a compreensão do tema, com o intuito de explicar um 

problema. 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O COTIDIANO  



3 

 

 

 

Educação Física é uma expressão, segundo Betti e Zuliani (2002), que surge 

no século XVIII, em obras de filósofos preocupados com a educação.  Para Tubino 

(1996), a História da Educação Física no Brasil se resume da seguinte maneira: 

Final do século XIX e início do século XX sofrem influencia militar e européia, 

princípios de eugenia; década de 30 e 40, EF Higienista (saúde e disciplina), 

biológica, civismo, prole saudável, trabalho e produção; Pós-guerra e anos 50 

incorpora o esporte; Década de 60 e 70, EF Esportiva, professor é treinador, aluno é 

atleta, rendimento, tecnicista, competitiva; Anos 80 e 90, Crise de identidade: 

Psicomotriz, Biológica, Humanista ,Ideológica; Final século XX e atualidade,  Busca 

a sua identidade na escola e cresce fora da escola. 

Ela é uma disciplina obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio, 

por possibilitar o desenvolvimento da dimensão psicomotora principalmente das 

crianças e dos adolescentes, conjuntamente com os domínios cognitivos e sociais. 

Segundo os  PCNs, 

 
 

A Educação Física é entendida como uma área que trata de um tipo de 
conhecimento, denominado cultura corporal de movimento, que tem como 
temas o jogo, a ginástica,o esporte, a dança, a capoeira e outras temáticas 
que apresentarem relações com os principais problemas dessa cultura 
corporal de movimento e o contexto histórico-social dos alunos. (1998 p. 26)  

 

 

A Educação Física, segundo Voser e Giusti (2002), além de desenvolver os 

aspectos físicos e disciplinares, promove através de sua prática a autoconfiança, 

enriquecendo o acervo motor, e ela contribui também com o desenvolvimento, 

dentro de suas práticas, de aspectos sociais e cognitivos, possibilitando o 

reconhecimento da importância do movimento como possibilidade de expressar-se 

com seu corpo.  

Para Soares et al (1992), a Educação Física é uma disciplina que trata, 

pedagogicamente, na escola, do conhecimento da Cultura Corporal do movimento, 

configurada com temas ou formas de atividades, particularmente corporais, como 

jogo, ginástica, dança, lutas e o esporte, que constituirão seu conteúdo.  

Conforme Betti e Zuliani (2002), a Educação Física tem que assumir a 

responsabilidade de formar um cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante 
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das novas formas da cultura de corporal de movimento, o esporte espetáculo dos 

meios de comunicação, as atividades de academia, propagandas milagrosas de 

corpos perfeitos.  

Pois com esta disciplina espere-se que os alunos sejam capazes de participar 

de atividades, reconhecendo e respeitando suas características físicas e de seus 

colegas, sem discriminar por características físicas, sexuais ou sociais, respeitando 

o outro e a sua individualidade.  

No âmbito educacional os jogos, os esportes, compreendem muito mais do 

que somente ganhar ou perder, eles contribuem na saúde física e mental, no 

equilíbrio emocional e afetivo dos alunos, desenvolvendo a suas capacidades 

individuais e o convívio social. 

De acordo com Voser e Giusti (2002), tal é o fascínio de uma criança ante a 

bola e as mil possibilidades que esta oferece para brincar, que o profissional de 

educação física tem que saber usufruir deste material para as suas aulas, sem 

deixar que as mesmas caiam na mesmice e as atividades lúdicas contribuem e 

muito para isto. 

 

JOGAR PRESSUPÕE EM MOVIMENTO, NA ERA DIGITAL  

 

Muito se fala atualmente nos jogos lúdicos, recreativos, brincadeiras, ou seja, 

na cultura lúdica, que vem se tornando um dos conteúdos da educação Física 

escolar. Brougère (2010), relata que o Brincar é visto como um mecanismo 

psicológico que garante ao sujeito manter certa distância em relação ao real. Ao 

brincar a criança libera a sua imaginação, pode ser o que imaginar estar em lugares 

diferentes ou não existentes.  

Para Fortuna (2000) apud Huizinga (1938), o jogo é uma forma da realidade 

muito particular. Ele reproduz aspectos da realidade por meio das regras. Utiliza um 

comportamento lúdico e um comportamento prático e convencional 

simultaneamente. Jogar é conciliar estes dois comportamentos, o  lógico e o lúdico e 

a partir dessa troca possibilita ao homem encontrar sua natureza mais profunda. 

Neste caso podemos comparar o jogo à arte, ambos dão ao homem a possibil idade 

de falar com seu próprio ‘eu’. 
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O jogo, o brincar podem tanto levar a criança, ou adolescentes, a mundos 

imaginários, desvinculados da realidade ou então reproduzirem situações cotidianas. 

Estas atividades lúdicas propiciam o prazer, a diversão, e influenciam o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e moral e físico. 

E através dos jogos é possível descobrir a personalidade da criança, pois ela 

demonstra o que sente e que tipo de temperamento possui, se tímida, irrequieta, 

agressiva, alegre, aprendendo a controlar as suas próprias emoções, respeitando a 

individualidade de cada um. 

Fortuna (2000) apud Huizinga (1938), ao tentar definir jogo, descreve-o como 

uma atividade voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de 

tempos e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 

obrigatórias.    

O autor ainda ressalta que quando se brinca se aprende antes de tudo a 

brincar, a controlar o um universo simbólico particular, aprendendo-se primeiramente 

aquilo que se relaciona com o jogo para depois aplicar as competências adquiridas 

em outros terrenos não-lúdicos da vida. 

Dessa forma o ser humano para Cardozzo e Vieira (2008), necessita do 

contato com outras pessoas, pois é através da interação social que desenvolvem a 

linguagem, as habilidades e ampliam-se os conhecimentos, principalmente as 

crianças, que ato brincar tem o contato físico, social, a comunicação que são 

fundamentais para o seu desenvolvimento.  

O brincar permeia a vida das pessoas desde a infância até a velhice, pois nos 

permite fugir do mundo real para um mundo imaginário cheio de fantasias. Ao jogar 

não é necessário somente saber as regras do jogo ou como jogar, é preciso 

aprender a se organizar socialmente, respeitar o colega ou adversário.  

As crianças necessitam do convívio com os demais para poder se 

desenvolver de forma completa tanto física, como social e psicológica para 

sobreviver e adaptar-se ao ambiente em que vive. 

Mas a sociedade em que vivemos está se apropriando das novas tecnologias 

e incorporando-as em seu cotidiano. A informática, a Internet e os jogos eletrônicos 

tornaram-se cada vez mais populares e o vídeo game ganhou um lugar importante 

quanto ao entreterimento e atividade lúdica das crianças e adolescentes. 
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 Os jogos eletrônicos em nossa sociedade são encarados como meros 

objetos de  divertimento ou distração, sem nenhum fim educativo ou que proporcione 

aprendizagens psicomotoras. Abreu et al (2008) relata que muitos estudos 

relacionam o uso de jogos eletrônicos com uma maior facilidade de aprendizado, o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, a melhora na capacidade de 

orientação espacial e a facilitação da socialização.  

Segundo Júnior e Silva (2010), este artefato, além de ser um poderoso 

subsídio as práticas de lazer, eles podem ser apreendidos com espelhos, que 

refletem as fantasias que habitam a virtualidade do corpo-sujeito, concretizadas sob 

a forma do poder-ser e do poder-fazer.  E também garante o imediatismo tão 

procurado pelas crianças e adolescentes, no mundo virtual tudo é muito rápido e 

aparentemente fácil, basta apenas um clique.   

O imediatismo proporcionado pelos mundo virtual, faz com que o mundo 

normal seja muito monótono, sem despertar o prazer e  a motivação e cabe ressaltar 

que as inovações tecnológicas estão sempre um passo a frente.    

E esta atração e fascínio despertado pelos games, fazem com que cada vez 

mais, sejam desenvolvidos softwares novos, rápidos e que se aproximem dos 

desejos e necessidades dos jovens. É o caso dos Jogos de RPG online, como 

EverQuest, World of Warcraft, Ragnarok, Lineage II dentre outros,  sitados por 

Júnior e Silva (2010). Nestes, o jogador deve criar um personagem, cheio de 

características, como força, inteligência, agilidade, destreza que devem estar ligados 

ao contexto da trama, universos medievais, futuristas, contemporâneos.  Em 

seguida, este deverá vivenciar diferentes histórias, do enredo central, objetivando 

completar missões, derrotar adversários, e assim passar níveis que permitem ao seu 

avatar evoluir. 

É a partir destes jogos que muitos jovens ficam a frente do computador horas 

e horas jogando, para melhorar o seu desempenho e ganhar status no meio virtual, 

porque quanto mais forte e evoluído o avatar, vão surgir outros jogadores para tentar 

derrotá-lo.   

Abreu el al (2008) afirma que cada vez mais existem evidencias de aspectos 

negativos ligados aos jogos eletrônicos e a presença do comportamento de 

dependência, como a obesidade, aumento da agressividade decorrente do uso de 
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jogos eletrônicos violentos, dores ostemusculares devido aos movimentos 

repetitivos.  

Outros autores ainda sugerem que a dependência ocorre em função do tempo 

despendido nas atividades de jogos eletrônicos, pois há a substituição das 

atividades sociais, pois o jogador gasta muitas horas por dia no computador e acaba 

deixando as demais atividades de lado, como estudar, os amigos, família, praticar 

esportes, e até mesmo dormir e comer.  

Porém em contra ponto a estes aspectos negativos que norteiam os jogos 

eletrônicos, surgem, os jogos que imitam a vida real, inclusive com movimentos é o 

exergames, eles captam e virtualizam os movimentos reais dos usuários. Estes 

jogos contrariam a ideia de passividade, inatividade e sedentarismo que rodeiam os 

demais jogos eletrônicos, pois incorporam o ato de mover-se para jogar.   

Um exemplo de jogo que utiliza o movimento do jogador é o Nintendo WI, 

nele o personagem da tela se movimenta de acordo com o movimento que você faz 

principalmente em jogos esportivos, fazendo com que o jogador não fique estático, 

tornando o joga o mais saudável.    

Outro exemplo Xbox 360 slim kinect ,nele você pode jogar sozinho ou em 

dupla escolhendo o ambiente, e o tipo de jogo, por exemplo, em um bote descendo 

um rio, onde o jogador tem que desviar de árvores, saltar,  movimentar o bote para 

direita ou esquerda, tudo com o corpo, ou então dirigir um carro, andar de bicicleta, 

jogar voleibol, futebol. Nele um projetor lança raios infravermelhos e o jogador  e o 

ambiente são reconhecidos por um sensor, nenhum movimento passa despercebido.   

Alguns dos jogos do Kinect, são o Kinect sports, dance masters, Adrenalina 

misfits, Kinect adventuren, Harry Potter, Zumba Fitness, Deca sports freedon, Dance 

Central, Motionsports, Your shape fitness evolved, dentre outros . O Kinect já foi 

jogado no esporte espetacular por ídolos do voleibol.  

Outros jogos eletrônicos desenvolvem atividades perceptomotores, que 

utilizam percepção visual e a manipulação, e também podem desenvolver a 

coordenação motora fina, a lateralidade, a estruturação espacial, esquema corporal, 

com jogos de vestir personagens, organizar os móveis em determinados partes as 

casa, reconhecer as parte do corpo e etc. 

 

CONCLUSÃO  
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A partir de todas as informações decorridas ao longo o texto, pode-se afirmar 

que os jogos eletrônicos podem ser tanto aliados como rivais da educação física 

escolar. Rivais, pois as crianças e jovens despedem muito tempo em frente ao 

computador deixando de lado as atividades motoras e de socialização. E pode 

ocorrer a longo prazo uma dependência destes jogos, no qual a pessoa se isola do 

mundo, porque tem um mundo particular só dele em casa, no seu computador, sem 

os riscos, conflitos inerentes da vida.  

E as crianças necessitam do convívio com os demais para poder se 

desenvolver de forma completa tanto física, como social e psicológica para 

sobreviver e adaptar-se ao ambiente em que vive afinal o homem é um ser social, 

que convive em sociedade interagindo, modificando-a e sendo modificado por ela. 

Comportamentos, a distinção entre certo e errado, ambientes de convívio são 

determinados pela vivencia, onde certamente uma criança privada do convívio social 

com outras crianças terá comportamentos diferenciados, vocabulário restrito. 

Porém alguns jogos eletrônicos desenvolvem atividades perceptomotores, 

que utilizam percepção visual e a manipulação, e também podem desenvolver a 

coordenação motora fina, a lateralidade, a estruturação espacial, esquema corporal 

com movimento, tais como esportes, estratégias e ou circuitos lúdicos onde o 

jogador se movimenta para gerar vivacidade que também pode ser compartilhada 

vivenciado com outro jogador, distante dali, porém próximo com a interação através 

da conectividade usando o jogo como interface. 

E por outro lado os games proporcionam aos jogadores inúmeras 

possibilidades de serem e estarem virtualmente, em situações desafiadores, 

encantadoras que os seduzem, os levam a mundos diferentes, surreais, ou a 

situações vividas diariamente, com personagens construídos a partir do que o 

jogador gostaria de ser.  

Existem jogos eletrônicos de esportes, como basquete, handebol, futebol, que 

são muito ricos em conteúdos da educação, outros como exergames que se utilizam 

do movimento para jogar, e o professor precisa estar preparado para dialogar com 

os alunos sobre estas novas tecnologias. 

Sabendo utilizar em suas aulas, pois o que não se conhece ou não se sabe 

como funciona acaba se tornando algo tenebroso, que só vem a atrapalhar e não a 



9 

 

 

contribuir. Todos os jogos citados neste trabalho podem ser utilizados na Educação 

física escolar, basta que a escola disponibilize os mesmos e o professor tenha 

domínio deste novo material didático. 

Mas, também não se pode ter em mente que os games vão ser a solução 

para todos os problemas do professor de Educação Física, como há alunos que não 

gostam de jogar algum esporte ou realizar determinadas atividades, pode ocorrer 

isto com games.  

 Deve haver uma interação entre a atividade física proporcionada pelas aulas 

e os games, por haver o intuito do desenvolvimento pleno da criança, em sua 

totalidade, pela interação com o universo que a cerca e as suas inovações 

tecnológicas, pois a criança brinca desde o início de sua vida até a velhice, sempre 

aprendendo coisas novas e desenvolvendo as suas habilidades, habilidades estas 

que também podem ser desenvolvidas através dos jogos eletrônicos (games). 
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