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PREFÁCIO 

 

A Educação no mundo passa por inúmeros desafios. Uma das principais 

críticas é o tempo para adaptação às mudanças, seja nos seus conteúdos, seja 

no formato em que esse conteúdo é organizado para o aprendizado dos 

estudantes. No Brasil, esse cenário é ainda mais complexo, dadas as barreiras 

para acesso a uma educação de qualidade, que inclui limitações da educação 

escolar em formação de recursos humanos e infraestrutura, bem como as 

condições sociais que nem sempre permitem um desenvolvimento adequado das 

crianças e adolescentes dentro e fora da escola. 

Nesse cenário de inúmeros desafios, o processo de atualização da educação 

escolar para as necessidades mais prementes nem sempre se dá na educação 

pública. Nas instituições privadas, as transformações podem ser consideradas 

mais rápidas, especialmente a partir do investimento financeiro mais acessível, 

advindo do pagamento das mensalidades dos alunos. Já as instituições públicas, 

em todos os níveis de ensino, lutam para manter o mínimo de condições para 

que a educação aconteça. E, nessas condições, nem sempre a inovação é 

prioritária. 

Uma das transformações que tivemos nas últimas décadas se deu em 

relação à tecnologia. Ela transformou nossa rotina, desde as relações sociais até 

as relações de trabalho. Em diversos âmbitos, o uso de equipamentos eletrônicos 

e a internet se tornaram pré-requisitos que sequer precisam ser evidenciados na 

formação do trabalhador. Na Educação, uma das formas em que a tecnologia está 

presente é na mediação do processo de ensino-aprendizagem, como acontece na 

educação a distância. 

Ainda que a educação a distância acontecesse por outros meios no passado, 

como jornais e cartas, a massificação da internet potencializou seu uso. 

Vínhamos, nos últimos anos, percebendo o crescimento dessa modalidade de 

ensino na educação básica e especialmente na superior, não sem resistências. 

Em um primeiro momento, o impulso para a EAD na educação superior se deu 

para formação de professores por instituições públicas, a partir da Universidade 



 

Aberta do Brasil no começo dos anos 2000. Depois, instituições privadas 

passaram a dominar este mercado.  

Por um lado, a educação a distância permite alcançar pessoas que não se 

encaixam no ensino presencial – seja por necessidades profissionais, pessoais ou 

mesmo territoriais. Este último aspecto é especialmente sensível na realidade 

brasileira, em que a ramificação de instituições de ensino presenciais em algumas 

regiões do país se mostra desafiadora. 

Por outro lado, a educação a distância demonstra um alcance significativo 

no número de alunos. Isso se evidencia na quantidade de vagas autorizadas para 

instituições de ensino que ofertam a modalidade a distância, que tem uma 

capacidade de atendimento maximizada a partir da infraestrutura tecnológica de 

um ambiente virtual de aprendizagem e pela capilaridade alcançada com os polos 

de apoio presenciais. No presencial, pode-se considerar que o alcance desse 

mesmo número de alunos em um mesmo espaço temporal seria inviável. 

Essa característica estabelece uma vantagem e um grande desafio. A 

vantagem é a possibilidade de aumentar o número de matrículas no ensino 

superior – uma meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

que (ao que parece) seria inviável apenas com o ensino presencial. Afinal, estima-

se que uma população mais bem escolarizada pode qualificar o mercado de 

trabalho, trazendo benefícios econômicos e de desenvolvimento. Já o grande 

desafio é: como manter uma qualidade na formação desses milhares de alunos? 

Ainda que se otimize maneiras de avaliação, a partir de inteligência artificial, é 

possível substituir o trabalho próximo de um professor? Será que a qualificação 

profissional, para além da diplomação, é possível nesse contexto? 

Ainda assim, o número de vagas na educação a distância cresceu de forma 

galopante, superando as do ensino presencial na educação superior. De modo 

avassalador, instituições privadas cresceram, se conglomeraram e passaram a 

dominar o mercado. Enquanto isso, iniciativas pontuais em universidades 

públicas aconteciam.  

A aprovação do “novo ensino médio” em 2017 também trouxe o debate 

para ampliação no uso da modalidade a distância nesse nível de ensino. Já no 



 

ensino fundamental, a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996) também 

previa essa possibilidade, como complementação ou em situações emergenciais. 

O cenário era de expectativa quanto a adoção da educação a distância em 

todos os níveis de ensino, ainda que muito precisasse ser debatido e definido. Na 

prática, alguns alunos já vinham de uma rotina imersa nos recursos tecnológicos, 

enquanto para muitos educandos essa era (e ainda é) uma realidade distante. 

Na Educação Física, as resistências eram ainda maiores. Por excelência 

vinculado à prática e à interação corporal, para muitos a educação a distância era 

inconcebível nessa área. A discussão ainda se limitava à educação superior, pois 

sequer se mencionava a Educação Física escolar a distância. Também em outras 

áreas de atuação profissional do bacharel em Educação Física, apesar do 

interesse midiático e tecnológico na área do fitness, a atuação maciça era 

presencial. 

Até que, em 2020, o país e o mundo tiveram que lidar com a COVID-19. 

Vivenciamos o fechamento de espaços, incluindo as instituições de ensino 

em todos os níveis e grande parte de indústrias e serviços. O que parecia 

provisório, passou a durar meses. Com o tempo, percebeu-se que não seria 

possível simplesmente esperar: novas formas de relacionamento, ensino-

aprendizagem e trabalho precisavam acontecer. 

Tivemos que saltar dos debates à execução, sem uma aprofundada 

discussão e reflexão, na urgência da necessidade. Isso impactou a todos. 

Inclusive professores, que não esperavam, de forma tão abrupta, precisar 

modificar completamente sua forma de ensinar e dar aulas. Falando 

especificamente da Educação Física, isso também se aplicou aos profissionais que 

atuavam com treinamento físico e recreação, que foram igualmente afetados pelo 

fechamento dos estabelecimentos e restrições na realização de eventos.  

A distância se tornou pressuposto, não mais exceção. 

Uma completa avaliação do impacto da COVID-19 será possível apenas em alguns 

anos. No momento em que estamos convivendo com essa realidade, torna-se 

evidente a necessidade de reflexão para superação de desafios. Enquanto 

refletimos e tentamos construir o “novo normal”, o compartilhamento de 



 

experiências pode ser uma estratégia para encurtar o caminho que temos pela 

frente. 

Contribuindo para esse fim é que a presente obra se apresenta. Os autores 

trazem a experiência de lidar cotidianamente com a Educação Física a distância 

e estarem pesquisando sobre o tema nos últimos anos. Nas próximas páginas, 

você terá acesso ao que podemos considerar como a vanguarda da Educação 

Física em um tema que, se antes era relevante, agora se tornou fundamental. 

Esta obra apresenta diferentes perspectivas de atuação em Educação 

Física, tendo em comum o debate sobre as plataformas em que as interações 

acontecem. Essas interações não se limitam à relação professor-aluno da 

Educação Física escolar, mas incluem público de variadas idades e em diferentes 

propósitos – além da educação, a saúde, o lazer, a qualidade de vida, a pesquisa 

e a formação. 

Mais do que reflexões ou debates teóricos, os autores nos diferentes 

capítulos lidam cotidianamente com os temas em pauta, viabilizando o que a 

academia e a sociedade pregam sobre a articulação da teoria com a prática. Para 

esses profissionais-autores, muitos dos quais tive o prazer de conviver e trabalhar 

junto, existe o compromisso de uma prática fundamentada a partir de uma teoria 

implementada.  

A partir desse compromisso, profissionais, professores e estudantes da 

Educação Física poderão se beneficiar das experiências e reflexões ao criarem, 

implementarem e avaliarem suas próprias ações. Assim, a obra contribui com a 

área da Educação Física e com a formação daqueles interessados nas temáticas. 

Dessa maneira, só resta desejar aos colegas leitores, uma ótima leitura, reflexão 

e implementação! 

 

Prof. Dra. Bárbara Schausteck de Almeida 

Inverno de 2020 
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INTRODUÇÃO 

 

O termo tecnologia tem sido muito empregado, ultimamente, 

referindo-se ao processo de evolução da sociedade moderna, ao 

progresso da humanidade. Entretanto, devemos nos lembrar de que o 

termo tecnologia engloba todos os métodos e ferramentas fabricados 

pelo ser humano e utilizados como facilitadores das tarefas diárias. 

Com o avanço tecnológico, novas ferramentas e possibilidades 

foram surgindo e modificando a sociedade. Entre tais inovações, estão 

as Tecnologias da Informação (TICs), com inúmeros benefícios que vão 

desde próteses robóticas, carros automatizados, até o auxílio na 

educação e, em especial, na Educação a Distância (EaD). 

 As TICs possibilitaram maior alcance da EaD, integrando, 

virtualmente, professores e estudantes dos mais diferentes níveis 

educacionais, sociais e econômicos. 

No ensino superior, a EaD se faz cada vez mais presente, 

ofertando educação e formação profissional de qualidade àqueles que 

não usufruem de condições de cursar o ensino presencial devido à 

localização regional ou tempo disponível. 

O leque de oferta de cursos tem aumentado na EaD e um dos 

cursos em ascendência são os de Educação Física, que têm sido cenário 

de pesquisas e estudos em relação ao currículo, aos métodos de 

ensino, às práticas corporais, entre outras características específicas 

dos cursos. 

Dessa maneira, a presente obra busca apresentar discussões 

sobre a atuação do profissional de Educação Física em seus diversos 

contextos, assim como discussões sobre a formação do profissional 

desta área nos cursos ofertados na modalidade EaD. 

As temáticas tiveram suas indagações e foram desenvolvidas por 

profissionais com formação na área e por acadêmicos da iniciação 

científica, que participaram, entre 2019 e 2020, de reuniões quinzenais 
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do grupo de pesquisa do Centro Universitário Internacional – UNINTER, 

intitulado “EaD, Presencial e o Híbrido: vários cenários profissionais, de 

gestão, de currículo, de aprendizagem e políticas públicas”, na linha de 

pesquisa “Educação Física na educação a distância: histórico, cenário 

e perspectivas”, liderado pelo Prof. Dr. Marcos Ruiz da Silva e Profa. 

Dra. Dinamara Pereira Machado. 

A obra intitulada “Educação Física: plataformas de ensino e 

aprendizagem” conta com nove capítulos elaborados com o 

compromisso de levar informações e conhecimentos científicos à 

comunidade acadêmica, procurando, por meio das pesquisas, construir 

reflexões sobre o cenário dos cursos de Bacharelado e de Licenciatura 

em Educação Física para a formação docente e formação continuada. 

Ao longo dos textos, os autores procuraram abordar diferentes práticas 

nos mais diversos espaços de atuação, com a responsabilidade de 

trazer novos olhares e conceitos para a Educação Física, dedicando-se 

a trazer conhecimentos que transitam entre o ensino e a aprendizagem 

reflexiva. 

O capítulo de abertura, intitulado como “Tecnologia virtual e a 

cultura corporal de movimento: um olhar sobre as abordagens teóricas 

produzidas em pesquisas acadêmicas”, aborda o tratamento dado por 

pesquisadores aos temas “tecnologia virtual” e “cultura corporal do 

movimento“. O método utilizado foi o de revisão bibliográfica, a partir 

do qual se verificou que as discussões já realizadas sobre os temas 

trazem as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como 

ferramentas favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem para as 

aulas de Educação Física. No entanto, os autores alertam para a 

necessidade de desenvolvimento de competências para que tais 

tecnologias possam ser utilizadas, assim como para a necessidade de 

reflexão sobre o modus operandi do professor nas aulas presenciais de 

tal forma que este não transfira hábitos de ensino próprios deste 

contexto para o ambiente de aprendizagem EaD sem as devidas 

adequações. 
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Na sequência, temos o capítulo - “Programa Cenários do Esporte: 

um relato de lives e podcasts” – em que os autores apresentam 

algumas experiências do programa de rádio “Cenários do Esporte”, 

especificamente, aquelas com maior número de visualizações e 

compartilhamentos nas redes sociais no período compreendido entre 

novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Realizou-se uma análise 

descritiva das ações e, como considerações finais, colocou-se que as 

TICs podem proporcionar aulas mais atrativas que estimulem o 

interesse por parte dos estudantes e, consequentemente, venham a 

favorecer novas estratégias de ensino ao professor, como os 

programas de rádio, lives ou podcasts.  

O terceiro capítulo, “Ciência cidadã e saúde: o uso do projeto our 

voice e da ferramenta discovery tool na promoção da atividade física”, 

descreve o conceito de ciência cidadã, o projeto Our Voice, o aplicativo 

Discovery Tool e seu uso na promoção de atividade física. O estudo 

tem cunho descritivo e faz uma revisão narrativa de resultados 

relevantes à promoção de atividade física no cenário nacional e da 

América Latina, prioritariamente. Os autores concluem que, o Our 

Voice é uma abordagem de ciência cidadã, realizada por meio de um 

aplicativo de fácil manuseio, que vem apresentando resultados 

interessantes quanto à promoção de atividade física. Entretanto, deve-

se ter cuidado quanto à extrapolação dos dados, pois ainda é 

necessário compreender se houve implementação de políticas públicas 

derivadas dos achados e se isso se reverteu em um maior nível de 

atividade física. 

No quarto capítulo, “Envelhecimento no século XXI: relação entre 

lazer, tecnologia e qualidade de vida”, o objetivo foi evidenciar a 

influência das práticas de lazer e da inclusão digital na qualidade de 

vida dos idosos, demonstrando a relação destes fatores com a 

manutenção da autonomia e independência dessa crescente parcela da 

população. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura de artigos 

científicos e legislações que garantem ao idoso o direito de acesso ao 
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lazer e às diversas tecnologias. A partir do estudo, foi possível verificar 

que os benefícios de uma vida social ativa para a saúde e qualidade de 

vida do idoso vão além do simples bem-estar psicológico provocado 

pelo prazer das atividades de lazer, contribuindo também para a 

melhora das aptidões físicas e manutenção da independência e 

autonomia. 

O quinto capítulo, “Introdução aos estudos sobre organização e 

análise de dados em educação física” tem como objetivo apontar 

algumas possibilidades sobre a organização e análise de dados em 

Educação Física. Os autores partem do pressuposto de que é 

importante que o profissional saiba organizar e analisar os dados 

extraídos nas suas coletas, sejam dados para pesquisas ou para o 

acompanhamento da evolução dos alunos em uma determinada 

atividade na sua prática diária. Ao final, aponta-se que a análise de 

dados pode variar de simples a complexa e que é necessário um 

planejamento de coleta de dados bem definido.  

No sexto capítulo, “Avaliação no processo ensino aprendizagem 

na Educação Física Adaptada”, os autores apresentaram alguns 

procedimentos avaliativos que podem ajudar o profissional envolvido 

na área da Educação Física Adaptada a planejar melhor a sua prática 

de aprendizagem atuando com equipes multidisciplinares e, assim, 

obter o melhor desenvolvimento dos seus alunos. A título de conclusão, 

o estudo aponta que as avaliações são imprescindíveis para que as 

aulas de Educação Física sejam elaboradas de acordo com a 

necessidade dos alunos, propiciam parâmetros para melhor análise e 

tomada de decisões. Deveriam ser sempre elaboradas/preparadas 

conforme a necessidade e perfil dos alunos, independentemente de ser 

ou não uma pessoa com deficiência. 

O sétimo capítulo, “Mídias sociais digitais na educação a 

distância: relatos de experiência”, apresenta relatos de professores e 

estudantes dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Educação 

Física na modalidade EAD referentes às relações estabelecidas entre 
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docentes e discentes por meio das mídias sociais. Aponta-se que a 

aproximação cria laços afetivos e resulta em um melhor desempenho 

de estudantes e professores que, de maneira interativa, evidenciam a 

importância da dedicação contínua pela caraterística peculiar do ensino 

a distância. Esta dinâmica facilita a formação continuada dos 

professores que precisam se reinventar para acompanhar as 

constantes evoluções das mídias digitais. O interesse da grande 

maioria dos estudantes pelas relações sociais midiáticas é o pano de 

fundo dessa estratégia criada pelas instituições para estimular a 

aprendizagem utilizando as tendências e ferramentas oferecidas pela 

internet. 

O oitavo capítulo, com título “O curso de Educação Física na 

modalidade EaD: entre o AVA e as aulas de campo” teve como escopo 

analisar a prática pedagógica das aulas de campo realizadas nos cursos 

de Licenciatura e de Bacharelado em Educação Física na modalidade 

EaD de uma instituição de ensino superior, a partir do modelo híbrido 

e, especificamente, da abordagem da sala de aula invertida. O estudo 

tem cunho qualitativo e foram utilizadas a revisão de literatura e a 

pesquisa documental. A título de conclusão, o estudo aponta que, a 

partir das propostas analisadas, os estudantes dos cursos foram 

incentivados a estudar e pesquisar antes de solucionarem os 

problemas impostos e participarem da aula presencial, configurando a 

prática pedagógica da aula de campo realizada na instituição 

pesquisada como uma metodologia híbrida em que se utiliza, ainda, a 

abordagem da sala de aula invertida, oportunizando aos graduandos 

uma prática que os aproxima de situações-problema e dilemas 

inerentes à sua futura profissão. 

No capítulo nove, “Infância dos gêneros: a relação entre a 

representatividade sociocultural das brincadeiras e o desenvolvimento 

motor”, as autoras analisaram a construção social da figura feminina e 

os conceitos de gênero, as brincadeiras, as questões culturais, sociais 

e as relações com o desenvolvimento motor de meninos e meninas. 
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Buscaram, assim, identificar como as questões de gênero influenciam 

no comportamento social e motor desses indivíduos, e como 

contribuem na reprodução de papeis sociais e reforçam a segregação 

na escolha das brincadeiras. Finalmente, apontam para o fato de que 

as diferenças de gênero nas brincadeiras são importantes para as 

representações sociais dos adultos e destacam que, em se tratando de 

desenvolvimento motor, não se deve repreender as meninas quanto à 

experimentação e exploração de determinadas brincadeiras por uma 

visão preconceituosa de gênero. 
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1 

TECNOLOGIA VIRTUAL E A CULTURA 

CORPORAL DE MOVIMENTO: UM OLHAR SOBRE 

AS ABORDAGENS TEÓRICAS PRODUZIDAS EM 

PESQUISAS ACADÊMICAS 

 

 

Marcos Ruiz da Silva 

João Antônio Rufato  

Ana Lucia Zattar Coelho 

Izabella Levorato Santos 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A expansão da educação a distância (EaD) no Brasil, apresentou 

um crescimento exponencial nos últimos anos. Segundo o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

em 2015 o número de alunos matriculados em EaD no Brasil foi de 

1.393.752 (INEP, 2015) e, em 2018, último ano com publicação do 

senso, o número de alunos matriculados chegou a 2.056.51. No 

período de quatro anos houve um aumento de 47,55% (INEP, 2018).  

Especificamente na formação de professores e profissionais de 

Educação Física, houve um crescimento expressivo no número de 

Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam o curso de Educação 

Física nas modalidades de licenciatura e de bacharelado na modalidade 

EaD. Em 2015, havia 19 IES que ofertavam cursos de licenciatura em 

Educação Física (INEP, 2015) e, em 2018, esse número aumentou para 

51 instituições (INEP, 2018). 
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 Na graduação em bacharelado em Educação Física também 

houve um crescimento significativo. Em 2015, havia uma IES que 

oferecia formação em EaD nessa modalidade (INEP, 2015), já em 

2018, o total de IES com curso de bacharelado somava 28 (INEP, 

2018). 

Já em relação às matrículas em licenciatura, havia um número 

de 41.416 alunos matriculados no ano de 2015 (INEP, 2015). Em 2018, 

esse número subiu para 72.190 (INEP, 2018). Isso representa um 

aumento de 74,30%. No bacharelado, o crescimento do número de 

matrículas foi ainda mais expressivo. Em 2015 havia um número de 

4.869 alunos matriculados em cursos de bacharelado em Educação 

Física na EaD (INEP, 2015). Em 2018 ampliou para 58.361, 

representando um aumento de 1.098,62% (INEP, 2018).  

Impulsionado principalmente pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) privadas, aproximadamente dois milhões de alunos 

encontraram na EaD a oportunidade de concluir uma graduação no 

ensino superior (INEP, 2018).  

Com o crescimento da oferta de cursos em Educação Física, 

inúmeros professores/profissionais de Educação Física encontraram na 

EaD a oportunidade de atuar no magistério no ensino superior. Com 

isso, aqueles que já atuavam no ensino superior na modalidade 

presencial, precisaram adquirir competências de domínio das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para se adequarem 

à nova forma de ensino. Aqueles que ainda não tinham experiência 

como professor universitário, necessitaram enfrentar o desafio de 

compreender a dinâmica da formação universitária, já inseridos dentro 

de um contexto EaD. 

No entanto, apesar de a educação a distância fazer parte do 

cenário universitário no século XX, a produção cientifica não 

acompanhou o crescimento em número de publicações na mesma 

proporção que a criação de novos cursos. Aliás, estudos realizados 

demonstram que as pesquisas efetuadas são recentes e em quantidade 
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exígua. Somente no final da década de 1990 e início da década de 2000 

a temática EaD recebe mais atenção (PRETI, 2009). 

Acontecimentos, como por exemplo, a conquista que a EaD 

ganhou no Brasil com garantias legais, previstas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996, colaborou para fomentar 

debates no campo acadêmico, principalmente nas universidades 

públicas. Iniciativas como a criação de uma rede de universidades 

públicas que oferecem a modalidade, cooperaram para a 

sistematização de estudos sobre o assunto, surgindo alguns espaços 

para o debate acadêmico. Entre estes espaços está o Encontro 

Brasileiro de Educação Superior à Distância (ESUD) e o encontro da 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd) (ARAÚJO; NOGUEIRA, 2016).  

Outro espaço instituído com o objetivo de promover estudos 

sobre a educação a distância é a Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED). Fundada em 1995, esta entidade científica tem como 

objetivo “promover o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento, a 

promoção e a divulgação da Educação a Distância” (ABED, 2020).  

A ABED realiza um congresso anual e reúne pesquisadores de 

todo o país para debater assuntos diversos sobre a educação a 

distância. No entanto, o que nos chamou a atenção é que, mesmo com 

o crescimento significativo dos cursos de Educação Física na 

modalidade EaD, o número de publicações ligadas à área é 

insignificante.  Foram pesquisados os anais do Congresso da ABED, de 

2015 a 2019 e foram encontrados apenas três artigos que faziam 

referência à Educação Física. Sendo dois em 2018 e um em 2019. 

Tratando especificamente da Educação Física, na nossa visão, há 

um descompasso entre a quantidade de cursos ofertados na 

modalidade EaD e a quantidade da produção acadêmica que 

circunscreve as discussões da Educação Física. Acreditamos que isso é 

provocado por diversos fatores, como por exemplo, o restrito ou 
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inexistente espaço para a promoção de debates fora do contexto da 

EaD, como acontece no congresso da ABED.  

Nesse sentido, propomos neste texto fazer uma discussão sobre 

a produção acadêmica que abrange os estudos na área da Educação 

Física que englobam a educação a distância. No entanto, consideramos 

que a existência de debates sobre temas periféricos, compõem um 

conjunto de argumentos que permitem compreender melhor esse 

cenário.  Dessa forma, optamos por tratar do assunto sob os termos 

‘tecnologias digitais’ e a “cultura corporal do movimento”. Nosso 

objetivo é apreender como o tema é exposto pelos pesquisadores em 

seus estudos científicos, para analisar de que modo são retratadas as 

abordagens teóricas sobre o assunto. 

Para nos auxiliar em nossa exposição, selecionamos trabalhos 

sobre a temáticas, utilizando o site de busca Google Acadêmico. As 

palavras-chave que usamos para a pesquisa foram “tecnologia digital” 

e “cultura corporal de movimento”. Fizemos um filtro para considerar 

os estudos publicados entre os anos de 2015 a 2020. Foram 

selecionadas as pesquisas que tinham como objetivo desenvolver 

discussões que estivessem vinculadas às palavras-chave. Esse 

levantamento foi realizado no dia 29 de março de 2020, e foram 

encontrados 52 registros, sendo utilizados 20 e excluídos 32 por não 

atenderem aos critérios estabelecidos.     

 Organizamos nosso texto em três tópicos. No primeiro nos 

propomos a apresentar um panorama sobre a inserção das mídias 

digitais, conectadas com dimensão das práticas corporais na vida das 

pessoas. Em seguida, a discussão retrata o panorama dos debates 

promovidos nos estudos selecionados para nosso trabalho. E, para 

finalizar, fazemos algumas considerações. 
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AS MÍDIAS DIGITAIS E CONSTITUIÇÃO DE UM NOVO CENÁRIO 

DAS PRÁTICAS CORPORAIS 

 

Temos acompanhado uma série de mudanças em nosso 

cotidiano, provocadas pela constituição de novas tecnologias, sendo a 

internet a mais significativa. Com as infinitas possibilidades de criação 

de aplicativos, essa tecnologia tem alterado a forma como as pessoas 

vivem e, de certa forma, como pensam e percebem o mundo. 

A cada dia surgem novos aplicativos que podem ser acessados 

de dispositivos móveis, como smartphones, que levam às pessoas 

informações, jogos e divertimentos, formas de comunicação, e 

comodidades na realização de tarefas diárias – pagar contas, 

mobilidade, compras, por exemplo. 

Conhecidas como Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), esses recursos têm alterado a forma como as pessoas se 

comunicam e isto, tem provocado mudanças nos cenários cultural, 

social, econômico e político. Conhecida como cultura digital, ou 

cibercultura, a revolução tecnológica digital, pode ser considerada 

como uma realidade complexa que envolve produtos, 

comportamentos, sejam eles individuais ou coletivos, conceitos e 

ideologias (TÁPIAS, 2006).  

No cenário das práticas corporais – jogos, dança, ginastica, lutas, 

esporte – não é diferente. São inúmeros os aplicativos, console de 

jogos, vídeos que tem levado às pessoas o contato com experiências 

físicas de lazer, entretenimento, de manutenção ou mesmo de 

performance. Algumas empresas, como a Nintendo, têm apostado em 

tecnologias proprioceptivas para simular sensações físicas, às pessoas 

que participam de seus jogos. Como por exemplo, reproduzir de forma 

muito próxima a experiência de manusear um taco de golfe, golpeando 

uma bola, de rebater uma bola de tênis, simular os golpes do boxe, 

arremessar uma bola boliche na pista, entre outros. 
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Pessoas físicas ou empresas jurídicas tem disponibilizado blogs, 

canais no Youtube – plataforma de compartilhamento de vídeos – e 

sites especializados sobre exercício físico com aulas de prescrição e 

orientação de exercícios – gratuitas e pagas. Progressivamente, vemos 

circular na internet uma infinidade de vídeos com profissionais de 

Educação Física, atletas, celebridades da televisão, médicos, falando e 

orientando sobre a prática de exercícios físicos.  

Nesse volume expressivo de informações disponibilizadas na 

internet, que se proliferam e são fontes de consultas por qualquer 

indivíduo que tenha acesso aos recursos de uma TICs, são 

questionáveis o controle sobre tais informações, assim como a 

qualidade e a confiabilidade das orientações prestadas. 

O campo da Educação é composto por diferentes atores: 

professores e profissionais, instituições de oferta de práticas corporais, 

órgãos governamentais de normatização e controle, e instituições de 

formação.  

Os agentes representados por profissionais/professores de 

Educação Física – atuando em diversas funções, como o personal 

trainer com trabalhos individualizados, o consultor esportivo 

trabalhando com pequenos grupos, o profissional que atua em clubes 

e em academias de ginástica, a professora de dança, os proprietários 

de academias, professores que atuam nas escolas, os clientes e alunos 

desses profissionais, por exemplo.  

Representando as instituições, nos deparamos, por exemplo, 

com os clubes sociorrecreativos, as academias de ginástica, como 

espaços de promoção das práticas corporais, o Conselho Federação de 

Educação Física e os Conselhos Regionais, (CONFEF/CREF) cuja a 

finalidade é “normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das 

atividades próprias dos Profissionais de Educação Física e das pessoas 

jurídicas, cuja finalidade básica seja a prestação de serviços nas áreas 

das atividades físicas, desportivas e similares” (CONFEF, 2010). Ainda, 

responsáveis pela formação dos profissionais e professores de 
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Educação Física, nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura, 

respectivamente, nos deparamos com as Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas e privadas.  

Apesar do avanço das TICs com recursos que tratam da temática 

das práticas corporais, e com isto, a inserção de vários profissionais da 

Educação Física nesse cenário, prestando serviços de maneira remota, 

não há um consenso entre os agentes e também entre as instituições 

desse campo, sobre a orientação e prescrição de exercícios físicos a 

partir do uso da mídia.  

A partir de nossa interpretação, julgamos haver uma tensão 

nesse campo. De um lado há aqueles que veem de forma positiva e há 

outros que estabelecem críticas negativas sobre a virtualização das 

práticas corporais. Nos deparamos com argumentos sobre a 

precariedade das práticas corporais sendo realizadas de forma remota. 

No contexto da formação profissional, o CONFEF (2018) se manifesta 

contrário à formação de profissionais de Educação Física na modalidade 

EaD. Para eles “é fundamental que a formação dos (as) trabalhadores 

(a) da área da saúde ocorra na modalidade presencial”. A justificativa 

do Conselho é que a formação do profissional na área da saúde “exige 

o desenvolvimento de habilidades e atitudes que não podem ser 

obtidas por meio da modalidade EaD, sem o contato direto com o ser 

humano, visto tratar-se de componentes da formação que se adquirem 

nas práticas inter-relacionais (CONFEF, 2018).  

Apesar desse documento referir-se aos profissionais da área da 

saúde, de maneira geral, ao nos referirmos à Educação Física nos 

parece que o argumento do CONFEF repudia a transmissão de 

conhecimentos a partir da mídia. Esse olhar nos dá a impressão de 

haver carência de subsídios para tal repúdio, considerando as 

transformações que vêm ocorrendo no cenário mundial, quanto ao 

acesso que as pessoas têm à programas de exercícios físicos. 

Acreditamos ser um problema o posicionamento de agentes ou 

instituições com premissas construídas a partir de subjetividades, 
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como o argumento de discutir a qualidade dos cursos de graduação no 

formato de Educação a Distância (EaD), como foi o debate que 

envolveu “CREF14/GO-TO em parceria com a Confederação Brasileira 

do Desporto Universitário (CBDU) e a Federação Goiana de Desporto 

Universitária (FGDU)” no Fórum de Coordenadores de curso de 

Educação Física (CREF14/GO, 2017). 

Mesmo reconhecendo a necessidade de discutir a qualidade nos 

cursos de formação, acreditamos ser necessário construir um 

referencial teórico que dê sustentação a discussões sobre a 

interpretação de um cenário que está se constituindo quanto às 

práticas corporais, e assim as possíveis transformações quanto à 

cultura corporal de movimento e consequentemente, quanto à relação 

que esse profissional de Educação Física precisar estabelecer com ele. 

O próprio Conselho reconhece o surgimento de novos mercados 

de trabalho, quando publica em seu caderno o oficial que é “inegável o 

surgimento de novos mercados de trabalho para o profissional de 

Educação Física, (...) onde muitas “são as estratégias possíveis, desde 

encontros periódicos para avaliação e treinamento, prescrições que 

seguem pelos correios, até o uso da internet ou DVDs” (FARINATI; 

MONTEIRO, 2019, p. 157, grifo nosso).  

Para melhor compreensão do cenário que está se configurando 

quanto às práticas corporais sistematizadas é fundamental haver 

subsídios que deem sustentação aos argumentos sobre o assunto. Para 

isto é preciso apreender o que está sendo discutido na academia, como 

a produção científica tem tratado o assunto das práticas corporais e 

sua relação com as tecnologias digitais. 

Nesse sentido, apresentaremos no próximo tema algumas 

discussões produzidas por diversos pesquisados sobre a cultura 

corporal do movimento e as tecnologias digitais.  
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AS DISCUSSÕES TEÓRICAS SOBRE AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

E A CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO 

 

A discussão que segue foi construída a partir dos 20 estudos 

selecionados, conforme interesse de nossa pesquisa. Estes estudos 

encontram-se distribuídos em três grupos temáticos, entendidos aqui 

como problematização da pesquisa, sendo: Formação de Professores, 

Educação Física Escolar e Novas Tecnologias. Esses estudos 

representam características variadas e peculiares que revela diferentes 

visões, problemas e abordagens do tema. 

 Adotamos os três grupos temáticos como categorias de análises 

para o aporte teórico de nosso trabalho, dispostos da seguinte forma: 

3 trabalhos abordam o tema Formação de Professores; 16 trabalhos 

abordam os usos didáticos da tecnologia no processo ensino-

aprendizagem e 2 trabalhos abordaram o tema Novas Tecnologias. 

(Quadro 01). 

 

Quadro 01 – Quadro analítico dos trabalhos apresentados por abordagem 

 

Trabalhos produzidos Formação de 
professores 

Usos didáticos 
da tecnologia 

no processo 
ensino-

aprendizagem 

Novas 
tecnologias 

RUFINO (2017)  X  

GUIMARÃES (2018)  X  

COSTA (2016)   X 

FAGANELLO (2015)  X  

FERNANDO (2017)  X  

QUEIROZ (2017)  X  

COSTA (2016)  X  

MILANI (2015)  X  

TAHARA (2015)  X  

OLIVEIRA (2018)  X  

TOMASI (2016)   X 

SILVA (2019)  X  

LUCAS (2015)  X  

MACEDO; FILHO (2015)  X  

GOMES; CARVALHO; SANTOS (2018)  X  

CARVALHO; LOPES; QUADROS; PEREIRA; 
SOUSA-FILHO (2019) 

 X  

DAMBROS; OLIVEIRA (2016)  X  

MOTA; FAUSTINO; FARIAS; SILVA (2018)  X  

LIMA; MENDES; MATOS (2019) X   

FREITAS; SILVA; VAGHETTI (2019) x   

TOTAL 20 2 16 2 

Fonte: os autores 
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Os temas foram definidos pelo objetivo delimitado em cada 

estudo selecionado. A categoria de análise usos didáticos da tecnologia 

no processo ensino-aprendizagem envolve discussões que se propõem 

a analisar a construção, implementação, utilização e avaliação das TICs 

como instrumento didático para o ensino-aprendizagem na escola, 

especificamente na educação física escolar.  

   O estudo de Milani (2015) concentra seus argumentos no 

currículo do ensino médio do estado de São Paulo, tratando da 

discussão de gênero. O autor faz uma análise de como as TICs, mais 

especificamente como o Facebook pode auxiliar no desenvolvimento 

da temática nas aulas de educação física. “Nesse caso os alunos 

aprovaram a utilização do Facebook apresentando vantagens quanto 

ao seu uso como ferramenta pedagógica”. E segue: “apesar das 

dificuldades, considera-se que houve progressos na concepção de 

gênero e aceitação do Facebook para fins educativos” acompanhando 

a utilização de mídias como ferramenta pedagógica (MILANI, 2015, 

p.5). 

Na pesquisa realizada por Silva (2019), o autor dedica-se a 

compreender a utilização das TICs no processo de ensino e 

aprendizagem, e versa sobre educar com a mídia, através da mídia ou 

para a mídia. Aqui o autor aborda a cultura corporal de movimento 

realizando um diálogo com as unidades temáticas (brincadeiras e 

jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de 

aventura) com as mídias, fazendo assim, uma aproximação com a 

juventude da atualidade, que tem se mostrado cada vez mais 

conectada com a internet. Segundo o autor, “a Educação Física pode 

com, para e através das mídias ajudar na reestruturação de ideias que 

permeiam o campo da Cultura de Movimento” (SILVA, 2019, p. 90).  

Podemos incluir nessa mesma linha de discussão o trabalho de 

Carvalho et al (2019), que a partir da prática corporal de movimento 

procuram fomentar o uso das mídias tecnológicas e digitais no âmbito 

escolar, bem como proporcionar aos discentes uma experiência que 
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estabeleça uma aproximação dos conteúdos da Educação Física escolar 

ao seu cotidiano. Os autores consideram que:  

 

[...] as possibilidades das mídias digitais serem trabalhadas 

nas aulas de Educação Física constituem-se enriquecedoras, 

haja vista o envolvimento, o aprendizado e os conhecimentos 

difundidos através da exploração da linguagem audiovisual 

entre os discentes (CARVALHO et al., 2019, p. 1). 

 

Os autores questionam como o corpo, a cultura corporal do 

movimento e a saúde têm sido representados nas mídias, e afirmam 

que “a Educação Física escolar pode contribuir tematizando em seus 

conteúdos questões pertinentes às representações e aos significados 

que circulam nas mídias” (CARVALHO et al., 2019, p. 4).  

O estudo de Oliveira (2018) nos apresenta uma possibilidade de 

utilização e realização de uma intervenção pedagógica embasada em 

pressupostos híbridos para a transmissão de conhecimentos 

específicos da Educação Física no Ensino Fundamental.  

Em sua pesquisa, Oliveira (2019, p. 100) permitiu que os alunos 

contassem com experiências práticas de forma virtual e real, simulando 

num primeiro momento em equipamentos digitais e, posteriormente, 

nas práticas corporais propostas. O autor, “investigou as contribuições, 

possibilidades e dificuldades existentes na aplicação das tecnologias 

digitais no ensino da Educação Física”, e ficou evidenciado no seu 

trabalho que os estudantes experimentaram novas formas de discutir, 

debater e assimilar as informações, diferente das maneiras 

tradicionais. Para além das vivências já citadas, podemos ainda falar 

da utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), questionário 

online, sala de aula invertida1, videoaulas, aplicativos e outros.    

O trabalho de Gomes, Carvalho e Santos (2018) explora a 

utilização dos Exergames1 no contexto escolar e a prática docente do 

professor de educação física. O debate passa pelo interesse dos alunos 

 
1  Nessa metodologia, o professor propõe um conteúdo e os alunos já entram em contato com ele, em 
casa, por meio de materiais digitais como videoaulas, apresentações e podcasts, antes mesmo da aula 
sobre o tema.  
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e possibilidades de inserção dessa prática no meio escolar. Segundo os 

autores,  

 

[...] os jogos ampliam o leque de oportunidades de 

aprendizagem em sala de aula, multiplica as possibilidades 

que o docente dispõe para promover momentos de 

aprendizagem efetiva junto aos seus estudantes, além de criar 

uma atmosfera envolvente dentro do ambiente escolar 

(GOMES; CARVALHO; SANTOS, 2018, p. 14). 

 

   Na sequência, os autores relatam que pelo viés pedagógico,  

 

                      [...]  a tecnologia digital tem acrescentado certa favorabilidade 

(sic) à educação, uma vez que traz recursos inovadores e que 

têm um caráter motivacional e instigante, possibilitando a 

transformação de atividades enfadonhas e tradicionais, 

trazendo-as para contextos mais atraentes, interativos e 

possibilitando uma gama muito mais de criação e de 

ressignificação (GOMES; CARVALHO; SANTOS, 2018, p. 14).    

 

É possível identificar nas abordagens de Milani (2015), Silva 

(2019) e Carvalho et al. (2019), Oliveira (2018) e Gomes; Carvalho; 

Santos (2018) que as cinco produções conversam sobre a utilização 

das tecnologias digitais como ferramenta pedagógica na educação 

física escolar, sendo que, nos casos apontados, elas auxiliaram no 

processo de ensino aprendizagem dos alunos de educação física das 

séries finais do ensino fundamental e do ensino médio.  

O trabalho divulgado por Macedo e Amaral (2015) não faz uma 

relação direta com o uso das tecnologias nas aulas de educação física, 

mas discute o surgimento de uma nova categoria de esporte: o esporte 

eletrônico (e-Sport). Sendo definido pela Confederação Brasileira de 

Esportes Eletrônicos (CBEE) (2015) como sendo “qualquer atividade 

que, fazendo uso de artefatos eletrônicos, caracteriza competição entre 

dois ou mais participantes”.  

Considerando que o esporte é um conteúdo da cultura corporal 

de movimento; que os jovens têm grande interesse nos jogos virtuais; 

as discussões aqui já apresentadas sobre a utilização das tecnologias 

nas atividades escolares; e as diretivas das mantenedoras 

educacionais sobre a utilização das tecnologias no meio escolar, 
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podemos apontar que em um curto espaço de tempo a utilização dessa 

ferramenta didático pedagógica poderá ser utilizada com uma 

frequência cada vez maior. 

Outra discussão que apareceu no levantamento dos dados foi a 

possibilidade de elaboração de material didático para a utilização pelos 

professores de educação física, como ferramenta no processo de 

ensino aprendizagem. É o que Tahara (2015), apresenta em sua tese 

de doutoramento, cujo objetivo foi  

 

[...] elaborar, implementar e avaliar um material didático 

digital de acordo com as habilidades propostas na Base 

Nacional Comum Curricular, para o ensino das Práticas 

Corporais de Aventura (PCA) urbanas em aulas de Educação 

Física do Ensino Fundamental 6º e 7º anos (TAHARA, 2015, p. 

5).   

 

Segundo esse autor, foi produzido “um material didático digital 

que pode auxiliar os professores participantes da pesquisa no ensino 

das PCA urbanas em aulas de Educação Física na escola” (TAHARA, 

2015, p. 5) 

Nosso segundo grupo de análise foi criado com a denominação 

de Novas tecnologias. Os trabalhos deste grupo propõem discussões 

sobre alterações técnicas de tecnologias, e o surgimento de novas 

tecnologias digitais na sociedade. 

O estudo de Tomasi (2016) mostra que os alunos fazem o uso 

das TICs na realização de atividades escolares e que as redes sociais 

fazem parte do cotidiano de cada um, porém o maior acesso ao meio 

de comunicação e através da televisão.  

Para tratar das novas tecnologias, Costa (2016) faz uma breve 

contextualização sobre o surgimento da internet e como ela está 

inserida na sociedade atualmente. Aponta recentes incentivos à 

promoção das Literacias2 de Mídia e informação. Mostra exemplos de 

jogos digitais usados na escola, tanto na educação primária quando no 

 
2 Capacidade de ler, de escrever, de compreender e de interpretar o que é lido (DICIONÁRIO ONLINE DE 
PORTUGUÊS, 2020).  
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ensino médio. Sugere alguns critérios para a utilização dos games nas 

aulas de Educação Física como: ser criativo, ter personagens, ser 

focado, livre de gênero entre outros. O autor aponta que existem 

poucos estudos tratando sobre o uso de tecnologias em aulas de 

Educação Física. 

Fazendo uma análise de ambos os artigos, percebemos que os 

alunos possuem facilidades em fazer uso da tecnologia a favor da 

aprendizagem pois é algo que já faz parte da rotina deles, entretanto 

podemos notar dificuldades por parte dos professores, pois ainda estão 

em processo de adaptação. 

O grupo Formação de professor foi organizado com os estudos 

que procuram discutir a inserção das novas tecnologias no componente 

curricular para formação de professores, identificar o conhecimento 

que os professores possuem das TICs e como essas tecnologias 

contribuem para a formação de professores.  

Para reforçar a importância do uso de tecnologias e a importância 

do investimento na formação docente, citamos a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), onde os jogos eletrônicos aparecem entre as 

competências e habilidades específicas para toda a educação básica. 

Segundo Lima, Mendes, Lima (2019), com a utilização de 

algumas tecnologias como jogos de videogames os professores 

também tiveram que se reinventar. Com criatividade aliada à 

informação é possível observar e reconfigurar espaços e práticas nas 

aulas de Educação Física, o que impacta diretamente na formação do 

professor. Outro ponto a ser considerado é o impacto que essas 

atividades trazem na rotina pedagógica, como por exemplo, o 

planejamento, tempo de desenvolvimento das atividades com novas 

perspectivas, rompendo com metodologias do passado. 

Um dado importante a ser considerado é a inserção na grade 

curricular dos cursos de Educação Física de Licenciatura. Segundo 

Dambros e Oliveira (2016), as disciplinas formativas para o profissional 

de Educação Física fazem parte da matriz das seguintes faculdades: 
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Educação Física e Mídias, na Universidade Federal do Pampa, em 

Uruguaiana, na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina, em 

Florianópolis) e na Universidade Federal do Centro-Oeste, em Irati, 

Paraná, por exemplo. Outras disciplinas que aparecem também nas 

grades do curso de Educação Física são: Educação Física e Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, Informática aplicada à 

Educação Física, contribuindo de forma efetiva para a formação 

profissional. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 

Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica 

(BRASIL, 2015) as tecnologias da informação e 

comunicação podem servir como ferramenta para 

aprimoramento da prática pedagógica usada e adaptada 

para enriquecer as aprendizagens (FREITAS; SILVA; 

VAGHETTI, 2019, p. 10). 

 

A utilização de recursos tecnológicos nas aulas de Educação 

Física, no processo de ensino aprendizagem proporcionam experiências 

altamente motivadoras e, segundo Vaguetti e Freitas (2019) 

“destacam-se os Exergames (EXGs) que possibilitam a interação do 

movimento humano com a realidade virtual do videogame. Estes jogos 

exigem que o jogador execute movimentos que compreendam 

habilidades motoras e cognitivas”, deixando bem claro o exemplo de 

cultura corporal de movimento e toda a evolução das teorias que 

permeavam a disciplina de Educação Física, desde a sua gênese, como 

técnicas esportivas, de lutas ou danças, influindo diretamente na 

prática. É relevante mencionar que os autores afirmam que os 

Exergames podem auxiliar no aprendizado de um movimento realizado 

em um jogo virtual e transferi-lo para situações e ambientes reais. Em 

uma experiência realizada após a intervenção com o Kinect Sports, 

alunos que realizaram esse treinamento, tiveram resultados melhores 

do que aqueles que não realizaram. 

Segundo Carvalho, Lopes, Quadros, Pereira et al. SOUZA-FILHO, 

com essas novas possibilidades de atuação em uma aula de Educação 

Física escolar é possível que:  
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[...] aconteça um grande crescimento devido a exploração de 

temas pertinentes às representações e aos significados que 

circulam nas mídias. Além disso, deve também questionar como 

o corpo, a cultura corporal do movimento e a saúde têm sido 

representados nas mídias, bem como a relação destas com a 

saúde e a qualidade de vida, atuando assim de maneira crítica 

nesse cenário (BRASIL, 2018, p. 18). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho conseguimos compreender o que pensam 

os diversos estudiosos sobre a temática tecnologia virtual e a cultura 

corporal de movimento. Consequentemente, sobre a relação existente 

entre a Educação Física e o cenário das TICs.  

De maneira geral, os estudos nos permitem afirmar que há uma 

posição favorável quanto à inserção do profissional de Educação Física 

no universo das TICs e também da inserção das TICs no cenário da 

Educação Física. 

As discussões sobre o uso da tecnologia apresentaram vários 

posicionamentos em relação ao assunto, de forma complementar. Na 

visão dos autores pesquisados há um entendimento geral de que as 

TICs são ferramentas favoráveis dentro do cenário educacional.  

Entre as diversas oportunidades de ensino a partir do uso das 

TICs como instrumento didático, está a possibilidade de explorar de 

forma diversificada temas específicos, como gênero, por exemplo. 

Outro aspecto pertinente é do uso das TICs para educar com a mídia, 

através da mídia ou para a mídia, aproximando um público que está 

intimamente conectado com essas tecnologias. 

Outro detalhe relevante sobre o uso das TICs como ferramenta 

de aprendizagem é a construção de um ambiente híbrido de 

aprendizagem, no qual, os alunos possam ter experiências virtuais que 

dialoguem com as experiências presenciais. 

No caso das novas tecnologias, os trabalhos pesquisados indicam 

o surgimento de vários recursos tecnológicos que podem ser utilizados 
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pelos professores de Educação Física nas escolas. Contudo, fica claro a 

necessidade desses profissionais desenvolverem competências que 

permitam dominar as TICs, para que eles possam compreender essas 

ferramentas. 

Sobre a utilização das TICs para a formação de professores, fica 

patente a necessidade de investimentos para que os docentes 

adquiram competências e habilidades para o uso dessas ferramentas 

em toda a educação básica. Para isto, os professores precisam se 

reinventar porque há um impacto na sua rotina pedagógica.  Para isso, 

há a recomendação que nas matrizes curriculares dos cursos de 

graduação contemplem disciplinas formativas no cenário das TICs. 

 Há a necessidade de ampliar o debate sobre a produção 

acadêmica no cenário da Educação Física e o universo das TICs. Tanto 

sobre a formação profissional, sobre a inserção de novas tecnologias 

na sociedade e sua relação com a cultura corporal do movimento ou 

mesmo sobre a inserção das TICs como recurso didático para o ensino-

aprendizagem e outros assuntos. 

Contudo, vemos que há também a necessidade de ampliar o 

debate para outras temáticas que estão intimamente ligados com o 

campo de intervenção da Educação Física. Para isso, é pertinente 

buscar outras relações com a Educação Física, como por exemplo, 

utilizando termos, como: atividade física, práticas corporais, exercício 

físico e também esportes.  
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PROGRAMA CENÁRIOS DO ESPORTE: UM 

RELATO DE LIVES E PODCASTS 

 

 

Emerson Liomar Micaliski 

Katiuscia Mello Figuerôa 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão cada 

vez mais presentes na sociedade. Devido à sua capacidade de 

favorecer o conhecimento e à sua acessibilidade, sua aquisição, criação 

e compartilhamento vêm sendo aplicados em distintos contextos, 

desde afazeres domésticos, momentos de lazer ou entretenimento, 

mas, principalmente, nas atividades ligadas ao trabalho e aos 

processos de formação educacional (ALVES; VENÂNCIO; CARVALHO, 

2017). Ou seja, a partir da criação e expansão de diferentes 

plataformas digitais, percebem-se mudanças significativas nas formas 

de se comunicar, de interagir ou de se relacionar com as outras 

pessoas, de realizar trabalhos, de se divertir e em inúmeros outros 

acontecimentos da vida cotidiana.  

Assim, com o advento e a popularização da internet e, sabendo 

que as TICs provocam mudanças significativas na forma de construção 

do conhecimento, diversas instituições de ensino – de educação básica 

e de formação superior – se fazem presentes com a produção de 

teleaulas, lives, fóruns, chats, entre outros, por meios de aplicativos, 

redes sociais e demais plataformas digitais.    

Além disso, diversas Instituições de Ensino Superior (IES) 

possuem programas gravados ou transmitidos ao vivo por meio de 
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canais de televisão ou de rádio, muitos destes, com participação de 

convidados especialistas em determinados conteúdos. Na maioria das 

vezes, tratados numa linguagem dinâmica ou descontraída, a 

programação tem por objetivo atualizar os ouvintes acerca de 

acontecimentos relevantes no país ou no mundo. Nestas oportunidades 

também são abertos espaços para debates sobre diversas áreas do 

conhecimento, como temas relacionados à carreira profissional, 

finanças pessoais, gestão e negócios, literatura, viagens, música, 

cinema, esporte, entre outros. 

Assim, o presente capítulo tem como propósito apresentar 

algumas experiências do Programa “Cenários do Esporte”, que faz 

parte da programação da rádio Uninter – website institucional do grupo 

educacional, na qual a produção do conteúdo e gerenciamento da 

emissora é realizada por uma equipe de profissionais técnicos da rádio. 

Entre a variedade de temas abordados em sua programação, o 

programa denominado como “Cenários do Esporte” é apresentado por 

professores de educação física e tem como intuito reunir profissionais 

que atuam em diferentes áreas do esporte para debater diversos 

assuntos que permeiam o tema. A transmissão acontece ao vivo às 

quintas-feiras, às dezesseis horas (com possibilidade de dias e horários 

alternados), e podendo ser acompanhado por meio da plataforma do 

Facebook. Posteriormente, todos os programas são convertidos em 

podcasts, possibilitando que os interessados acessem a 

website da Rádio Uninter e possam ouvir quando e onde quiserem. 

Entre os episódios abordados no programa “Cenários do 

Esporte”, buscou-se identificar quais foram os temas de maior 

interesse dos ouvintes num recorte temporal estabelecido entre 

novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Para isso, foram identificados 

quatro episódios com mais visualizações e compartilhamentos nas 

redes sociais do Facebook. Pautando-se em uma metodologia 

qualitativa e de análise descritiva das ações, o presente estudo tem 

como premissa analisar se os dados de acesso de lives do Facebook 
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representam estratégias de ensino mais atrativos aos estudantes de 

graduação e pós-graduação e investigar como as lives e podcasts 

podem contribuir enquanto ferramentas de aprendizagem na formação 

de alunos de ensino superior.  

 

AS TICs COMO FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM 

 

Atualmente, verificamos mudanças significativas na forma de 

comunicação ou interação entre as pessoas devidas à criação e 

disseminação de diferentes TICs – modos de viver e aprender estão 

sendo alterados. Sobre isso, Alves, Venâncio e Carvalho (2017) 

destacam que essas tecnologias “chegaram como necessidade 

emergente da sociedade atual para finalidades, interesses e funções 

bastante diferenciadas”. Ainda segundo estes autores, na área 

educacional, os avanços tecnológicos possibilitaram mudanças que 

atualmente propiciam um mundo conectado, uma ampliação dos 

espaços de aprendizagem e modificações na maneira de aprender e de 

ser dos alunos (ALVES; VENÂNCIO; CARVALHO, 2017). 

A importância das ferramentas e dos ambientes virtuais na 

aprendizagem já é reconhecida pela literatura. Desse modo, o volume 

de acesso à internet por meio de tecnologias móveis como celulares e 

tablets, é realidade para estudantes e professores em todo o mundo, 

possibilitando “acessar informações, racionalizar e simplificar a gestão 

do tempo, além de facilitar a aprendizagem de maneira inovadora” 

(FRANÇA; RABELLO; MAGNAGO, 2019, p. 108). 

Souza e Santos (2017, p. 7) destacam que os cursos oferecidos 

na modalidade de Educação a Distância (EaD) que utilizam a internet 

como veículo “têm as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

como aliadas, uma vez que os alunos acessam diferentes aparatos 

tecnológicos mobiles”. Os autores ainda destacam que estas práticas 

educativas na EaD propiciam e facilitam propostas educacionais 

interativas, e, com isso, a produção de conhecimento individual, a 
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partir de processos colaborativos permitidos pela dinâmica do próprio 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (SOUZA; SANTOS, 2017). 

Em que se pese tal afirmação, as TICs não devem ser 

exclusividades da EaD. Os docentes podem, também no ensino 

presencial, ampliar suas ações pedagógicas, bem como mediar ações 

de ensino e aprendizagem de seus alunos. Para isso, há diversos 

recursos tecnológicos disponíveis e viáveis no processo de ensino e 

aprendizagem que podem estar presentes na própria sala de aula, 

como, por exemplo, celulares, jogos eletrônicos, tablets, cinema, 

filmes, entre outros. Porém, sobre o contato com essas metodologias 

de ensino, Souza e Santos (2017, p. 9) nos alertam que se faz 

“necessário que os educadores saibam selecioná-las, vinculá-las aos 

objetivos propostos e utilizá-las de maneira eficaz”, além de agirem 

como mediadores do conhecimento, fazendo, de forma antecipada, 

uma análise sobre a utilização das diferentes tecnologias e 

estabelecendo uma sequência didática para o exercício da prática 

pedagógica com fundamentação e segurança. Em complemento, é 

necessário que os estudantes sejam capazes de fazer análises e 

reflexões a partir do uso de tais metodologias 

Ainda sobre a utilização das novas tecnologias e mídias no 

ambiente educativo, podemos situar o podcast na mesma categoria do 

vídeo, tratado por Souza e Santos (2017) como um elemento ligado ao 

entretenimento e que pode ser incorporado de forma imperceptível ao 

processo de ensino e aprendizagem. Os autores explicam que os 

estudantes entendem o vídeo (ou filme, no caso do estudo destes 

autores) como fazendo parte de um momento de descanso, e não de 

aula, e que, portanto, tem um maior potencial atrativo para os 

estudantes. Dessa forma, os vídeos, assim como o podcast, podem ser 

utilizados para atrair os estudantes para assuntos aos que queiramos 

que sejam direcionados, que sejam importantes para sua formação.  

Complementando as ideias anteriores, vale destacar que as TICs 

são valiosos recursos e devem ser utilizados tanto no ensino presencial 
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quanto na EaD, mas conforme defende Silva (2019, p. 17), “é preciso 

ter o cuidado de não utilizá-las apenas como mero artifício para tornar 

a aula mais divertida, maquiando assim seu viés instrucionista”.  

 

LIVES E PODCASTS 

 

As interações virtuais, a exemplo daquelas realizadas nas redes 

sociais, como Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube, estão cada 

vez mais presentes nas vidas das pessoas. Entre os diversos assuntos 

explorados, é possível encontrar instituições de ensino, empresas, 

artistas, consultorias, entre outros, que buscam, por meio de uma 

forma mais espontânea, levar informação, conteúdos expressivos ou 

entretenimento ao máximo de interessados.  

Souza e Santos (2017) nos trazem uma possível justificativa para 

tais fatos, comentando que as mídias, a partir de seu poder de 

persuasão e manipulação, instalam-se e afetam as percepções 

humanas de forma cada vez mais imediata e distinta.   

Tratando especificamente das IES, em especial das Instituições 

de Educação a Distância (EaD), percebe-se que além de chats ou 

fóruns nos AVAs, novas propostas estão sendo desenvolvidas para 

apreender seus alunos e demais interessados. Entre essas 

possiblidades, destacam-se os programas realizados ao vivo (lives) e 

outras gravações de vídeos e/ou áudios, que vêm se tornando uma 

prática comum nas páginas das redes sociais e aplicativos de celulares, 

smartwatches (relógios inteligentes), entre outros.  

Diante desse contexto, percebe-se que essa versatilidade da 

tecnologia se adapta a diferentes perspectivas educativas, com 

possibilidade de novas formas de interação e participação a partir das 

quais surgem estudantes mais ativos, mais interessados em aprender 

o que se pretende ensinar. Sobre isso, Nascimento Junior, Pimentel e 

Dotta (2011, p. 144) reforçam a ideia de que “as redes sociais 

fornecem uma grande quantidade de funcionalidades e aplicativos que 
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possibilitam e facilitam a comunicação e o compartilhamento de ideias 

e informações, tão importantes em um processo de ensino-

aprendizagem”. 

Ainda que possamos encontrar diversas pesquisas sobre 

aplicativos e programas de vídeos e hipertexto, há outros formatos de 

mídias digitais que podem ser utilizados em contextos de ensino e de 

aprendizagem, a exemplo dos podcasts (SILVA, 2019). Para entender 

melhor essa mídia, Luiz (2011, p. 13) nos explica que os “[...] podcasts 

são programas de áudio ou vídeo, cuja principal característica é um 

formato de distribuição direto e atemporal chamado podcasting”. Freire 

(2013, p. 47) faz referência ao podcast como uma tecnologia que 

consiste em um “modo de produção/disseminação livre de programas 

distribuídos sob demanda e focados na reprodução de oralidade, 

também podendo veicular músicas/sons”. Já Saeed (2010 apud SILVA, 

2019, p. 20) apresenta o conceito do termo podcast como “um método 

de distribuição de gravações de áudio e vídeo pela Internet, permitindo 

que os usuários se inscrevam por meio de um arquivo feed”. Vale 

explicar que um arquivo feed consiste em listas de atualização de 

conteúdos de uma determinada website.  

Em vista dos conceitos expostos, cabe apresentar que:  

 

Inicialmente, os podcasts eram, na maioria, sequências de 

músicas da predileção do internauta. Mas, rapidamente, os 

programas / episódios passaram a se sofisticar, mesclando 

locuções, efeitos sonoros, trilha. Na maioria dos casos, os 

conteúdos permanecem presos aos formatos de programas do 

rádio analógico. Contudo, vêm ganhando força outras formas 

de expressão que transcendem a gramática das emissoras 

comerciais, como a veiculação de análises, palestras, debates 

(HERSHMANN; KISCHINHEVSKY, 2008, p. 6-7). 

 

Na referida citação sobre programas/episódios, Cruz (2009 apud 

SILVA, 2019, p. 20) diferencia o termo podcast em si de um episódio 

de podcast. Para o autor, “o podcast é um programa, já o arquivo de 

áudio que é distribuído pela Internet é chamado de episódio”. Ainda 

segundo o autor, dessa maneira, torna-se mais fácil entender esse 
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conceito ao efetuar uma analogia com programas, séries ou novelas 

criadas para televisão. Por exemplo, uma novela é equivalente a um 

podcast, pois possui um nome, características próprias, elenco, dentre 

outras. Já o capítulo da novela, que é exibido diariamente, é 

equivalente ao episódio do podcast (SILVA, 2019).  

Em relação ao conteúdo dos episódios, Freire (2013 apud SILVA, 

2019, p. 21) destaca que, “em sua grande maioria, os podcasts são 

produções que privilegiam bate-papos e debates entre seus 

participantes”. Dessa forma, entendemos que os profissionais que 

conduzirão o programa devem escolher antecipadamente um tema e 

explorá-lo durante o episódio, o que pode ser feito por meio de 

discussão ou de modo informativo entre os apresentadores, muitas 

vezes, com um viés de complemento a temas ou conteúdo em voga.   

Outro detalhe que envolve essa discussão, é a introdução de 

músicas ou vinhetas durante a gravação de cada episódio. Nesse 

sentido, Silva (2019, p. 21) enfatiza que, “embora existam podcasts 

de natureza musical, o mais comum é que as músicas sejam utilizadas 

nos episódios como complemento ao conteúdo falado”. O autor ainda 

coloca que as músicas, muitas vezes, são utilizadas de modo a fornecer 

um contexto sobre um determinado assunto, ou usadas como uma 

forma de transição entre blocos do programa e/ou mudança de temas. 

Após a gravação e edição do programa, os episódios podem ser 

disponibilizados em plataformas virtuais como websites, blogs ou 

aplicativos específicos de podcast. Além disso, é possível inserir 

imagens ilustrativas de capa na publicação, na qual o público 

interessado possa conferir e acompanhar a gravação de um tema ou 

assunto de seu interesse.   

 

PROGRAMA CENÁRIOS DO ESPORTE  

 

O programa “Cenários do Esporte” é gravado no estúdio da rádio 

Uninter, com transmissão ao vivo pelo Facebook (a partir dos perfis da 
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rádio Uninter e dos cursos de especialização na Área Desportiva3). 

Posteriormente, cada episódio é disponibilizado em formato de podcast 

no website da rádio e no ambiente de aprendizagem virtual (AVA) dos 

cursos de pós-graduação da Área Desportiva da Instituição.  

Com variadas discussões, sempre voltadas ao esporte, o 

programa teve início em novembro de 2019, com gravação semanal, 

em dias e horários alternados. A apresentação é realizada por docentes 

de educação física e conta com a participação de profissionais como: 

atletas; treinadores; árbitros, e de outras áreas aderentes ao esporte 

(nutrição, psicologia, fisioterapia, gestão etc.). As conversas 

acontecem de forma dinâmica entre os participantes e interativa com 

os demais interessados que acompanham o programa ao vivo.  

Assim, com a finalidade de levar informação e conhecimento aos 

alunos da pós-graduação e demais interessados, a programação conta 

com profissionais especialistas em cada assunto abordado. Em alguns 

episódios, o programa contou com a participação de estudantes do 

curso de graduação em educação física, pois, além de estudantes, são 

atletas de determinadas modalidades esportivas.  

Em vista do exposto sobre o programa “Cenários do Esporte” e 

para atender ao objetivo desta pesquisa, estabelecemos um recorte 

temporal referente aos programas exibidos entre o período de 

novembro de 2019 a fevereiro de 2020. Em seguida, foram analisados 

quatro episódios que tiveram mais visualizações nas páginas do 

Facebook da rádio Uninter e da Pós-Graduação (Área Desportiva), 

entre estes, destacaram-se os seguintes temas: entrevista com um 

lutador de MMA (Mixed Martial Arts) de um dos eventos mais 

importantes de lutas – o UFC (Ultimate Fighting Championship) (872 

visualizações); tira dúvidas sobre nutrição esportiva (1.050 

visualizações); bate-papo sobre Capoeira (1.936 visualizações); e, a 

 
3 Os cursos de especialização da Área Desportiva são: Atividade Física e Saúde; 

Educação Física Escolar; Fisiologia do Exercício; Fisioterapia Esportiva; Gestão e 

Marketing no Esporte; Iniciação e Treinamento em Lutas; Pedagogia do Esporte; 

Psicologia do Esporte; Nutrição Esportiva; e Treinamento Desportivo.   
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conversa sobre a prescrição de exercícios físicos para crianças e 

adolescentes (2.146 visualizações). Conforme podemos verificar no 

gráfico a seguir:   

 

Gráfico 1. Programas Cenários do Esporte que tiveram mais 

visualizações no Facebook. 

 

 

Fonte: Os autores, 2020. 

 

A entrevista com o atleta/lutador de MMA, realizada no dia 04 de 

novembro de 2019, foi marcada pela estreia do programa “Cenários do 

Esporte”. Durante a conversa entre os participantes, discutiram-se os 

contextos que envolvem o dia-a-dia de um atleta de artes marciais, a 

preparação para uma luta, os métodos de treinamento, tipo de 

alimentação e suplementação nutricional, o conteúdo das lutas na 

educação física escolar, entre outros. 

Já no programa sobre nutrição esportiva foram abordados temas 

voltados à suplementação alimentar antes, durante e após o exercício 

físico, valores de percentual de gordura, composição corporal, ingestão 

proteica, hipertrofia muscular, entre outros. A conversa realizada no 

mês de fevereiro de 2020 teve 1.050 visualizações nas páginas do 

Facebook.  

Outro tema que teve elevada participação e interações de alunos 

e demais interessados, foi a Capoeira. O programa, também realizado 

0

500

1000

1500

2000

2500

Lutas / MMA Nutrição Esportiva Capoeira Exercícios para
crianças e

adolescentes

Visualizações no facebook



46 
 

 

em fevereiro de 2020, contou com a presença de dois mestres do 

Grupo Muzenza, um deles com trabalhos desenvolvidos em academias 

e escolas na cidade de Curitiba/Paraná e, o outro com trabalhos 

semelhantes, porém, desenvolvidos em Portugal. Durante a conversa, 

discutiu-se sobre a história do Grupo Muzenza na Capoeira; os tipos de 

competições promovidos na vertente esportiva desta modalidade; seu 

desenvolvimento enquanto conteúdo pedagógico na educação básica, 

em especial, da educação física, além de sua introdução e 

disseminação por capoeiristas brasileiros em diferentes culturas do 

mundo todo.  

 

Imagem 1: Conversa sobre a Capoeira.  

 

 

Na foto, podemos ver dois professores da IES e os dois convidados (vestidos de 

branco). 

Fonte: Facebook / Rádio Uninter. 

 

Por fim, entre os quatro programas mais visualizados nas páginas 

do Facebook (entre novembro de 2019 a fevereiro de 2020), o tema 

sobre a “prescrição de exercícios físicos para crianças e adolescentes” 

teve 2.146 visualizações. A abordagem da conversa buscou 

desmistificar e realizar ponderações sobre a prescrição de exercícios 

de força, resistência, flexibilidade, entre outros, em diferentes faixas 
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etárias. Ainda sobre a prescrição destes exercícios físicos, foram 

considerados os pontos positivos e quais podem se tornar negativos 

para o crescimento e desenvolvimento motor.   

Sobre os números referentes às visualizações, podemos deduzir 

que houve uma crescente natural, pois seguem a ordem de 

transmissões do programa desde sua estreia e é natural que este tenha 

ficado conhecido paulatinamente entre os estudantes e demais 

interessados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados obtidos e leituras realizadas para a presente 

pesquisa, foi possível verificar que a tecnologia se faz presente na vida 

de grande parte da sociedade. O acesso às plataformas das redes 

sociais possibilita interações por meio de chats ou fóruns entre o 

apresentador com aquele que acompanha uma gravação. Constatamos 

também que a introdução das TICs no universo acadêmico tem como 

finalidade oferecer aulas mais atrativas que estimulem o interesse por 

parte dos estudantes e, consequentemente, venham a favorecer novas 

estratégias de ensino ao próprio professor.  

É possível afirmar que, com a inserção das novas tecnologias no 

contexto educacional, abrem-se possibilidades para explorar novas 

linguagens, novas formas de interação e/ou participação. Entre tais 

possibilidades estão os programas de rádio transmitidos ao vivo por 

meio de outras plataformas digitais (como as lives via Facebook), ou 

sua conversão e disponibilização em formato de podcast.  

Tais fatores tiveram boa aceitação por parte dos estudantes nos 

temas abordados durante os episódios do programa “Cenários do 

Esporte”. Com base nos números de visualizações nas páginas do 

Facebook e nos comentários recebidos durante e depois do programa, 

percebeu-se que temáticas sobre nutrição esportiva e prescrição de 

exercícios para crianças e adolescentes vão além do interesse de 
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alunos ingressos nos cursos. Da mesma forma, as entrevistas ou bate-

papos com atletas mostram que, além de despertar a curiosidade para 

saber mais sobre um determinado esporte, há interesse para conhecer 

a rotina de treinamento, alimentação, e demais exigências para se 

manter no alto rendimento.   

Por fim, consideramos que, apesar da ferramenta de podcast ser 

uma tecnologia recente na maioria das IES, a avaliamos como um 

recurso essencial, uma vez que oferece possibilidades de novas 

práticas educacionais. Nesse caminho, Freire (2015, p. 404) 

complementa que “[...] o uso do podcast acaba por contribuir para que 

os alunos se aproximem dos conteúdos, reservando para momentos 

posteriores o aprofundamento dos assuntos tratados”, ou seja, sua 

utilização pode servir como um meio de trocas de informações ou 

conhecimentos referentes a determinados contextos educativos, ou 

ainda, enquanto complementos de instruções relativas a dúvidas de 

conteúdo, resolução de estudos de casos e outras informações 

discutidas no mundo acadêmico.    
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INTRODUÇÃO 

 

As implementações das políticas públicas de saúde são 

complexas e multifatoriais, dependentes das esferas científica, 

econômica, social e política (BROWNSON; CHRIQUI; STAMATAKIS, 

2009). Diversos fatores devem ser considerados em seu planejamento, 

como a população, o orçamento, o custo benefício das intervenções, o 

efeito do agente em análise, os riscos de protelar a ação e a tomada 

de decisão baseada em evidência (WHITEFORD; WEISSMAN, 2017). 

Embora as pesquisas apontem intervenções efetivas a serem 

concebidas, o julgamento individual e as experiências vivenciadas 

pelos governantes são preponderantes no desenvolvimento das 

políticas públicas de saúde, realçando o vácuo entre ciência e política 

(BROWNSON; CHRIQUI; STAMATAKIS, 2009), remetendo a ações 

governamentais que não necessariamente suprirão as demandas da 

população (DEN BROEDER et al., 2018; LIVERANI; HAWKINS; 

PARKHURST, 2013). 
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Um fenômeno emergente neste contexto seria o engajamento 

dos cidadãos com os pesquisadores, buscando soluções práticas à 

comunidade local, conhecido na literatura como Citizen Science (DEN 

BROEDER et al., 2018), ou Ciência Cidadã, na tradução para o 

português. Dentre a gama de abordagens neste escopo, o projeto “Our 

Voice: Citizen Science for Health Equity”, e seu aplicativo Discovery 

Tool, m sido utilizado têm sido utilizados em variados desfechos de 

saúde, inclusive na promoção da atividade física (STANFORD 

MEDICINE, 2020).  

A prática de atividade física regular é destaque na prevenção de 

doenças e promoção da saúde (WHO, 2009), sendo uma possibilidade 

não medicamentosa no tratamento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs), como hipertensão e diabetes mellitus, por 

exemplo (TELLES et al., 2016).  

Desse modo, as instituições responsáveis pelo gerenciamento da 

saúde, desenvolveram planos de ações para aumentar a aderência à 

atividade física no âmbito mundial (WHO, 2018) e nacional (BRASIL, 

2011). Contudo, ainda assim a prevalência de adultos 

insuficientemente ativos é de 27,5% no mundo (GUTHOLD et al., 2018) 

e 44,8% no Brasil (VIGITEL, 2020). A explicação ao fato pode estar na 

abordagem multifatorial deste comportamento, que transita entre 

determinantes individuais, interpessoais, ambientais e políticos 

(BAUMAN et al., 2012).  

Embora a literatura seja consistente no tocante à identificação 

das barreiras e facilitadores da prática de atividade física de maneira 

generalizada, há baixa apropriação da Ciência Cidadã para tal. 

Portanto, os objetivos deste capítulo são 1) contextualizar a Ciência 

Cidadã; 2) descrever o projeto Our Voice e o aplicativo Discovery Tool; 

e 3) verificar estudos que utilizaram o projeto Our Voice na promoção 

da atividade física, com ênfase na América Latina e no Brasil.  

 

 



51 
 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão narrativa em duas partes. 

Primeiramente, uma breve contextualização sobre Ciência Cidadã. Em 

seguida, serão apresentados o projeto Our Voice: Citizen Science for 

Health Equity e suas respectivas fases, bem como as funções e 

viabilidade do aplicativo Discovery Tool, ferramenta utilizada no 

processo, com produção e distribuição da Stanford University. Por fim, 

a apresentação dos dados de pesquisas que utilizaram o projeto, tendo 

como variável de desfecho a atividade física, prioritariamente na 

América Latina e no Brasil. 

As buscas pelas evidências ocorreram no site da Stanford 

Medicine – Our Voice: Citizen Science for Health Equity (Ciência Cidadã 

para a igualdade de saúde) (http://med.stanford.edu/ourvoice.html), 

nos subtópicos: 

- The Our Voice Approach (A abordagem da Nossa Voz); 

- Projects (Projetos); 

- Publications (Publicações).  

Após verificação no site, houve busca sistematizada com as 

palavras-chave “Discovery Tool”, “Our Voice”, “Citizen Science” e 

“Physical Activity” nas bases de dados PubMed, Bireme e TRID. Foram 

incluídas ainda, pesquisas relevantes ao tema de conhecimento dos 

autores. Todas as buscas ocorreram entre fevereiro e maio de 2020. 

 

CIÊNCIA CIDADÃ: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS   

 

O termo "cidadania" está relacionado ao envolvimento ativo 

entre os elementos locais encontrados em uma determinada coleta 

para análise e utilização de dados, visando a melhora na saúde e bem-

estar de uma comunidade (RODRIGUEZ et al., 2019). 

O conceito da Ciência Cidadã indica que pessoas leigas 

participam de processos de pesquisa em conjunto com cientistas. Esta 
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abordagem traz frequentemente métodos sistemáticos e escaláveis de 

coleta de dados com base nos residentes locais, em contribuição ao 

esforço científico (KING et al., 2020). Desse modo, a Ciência Cidadã é 

reconhecida por gerar benefícios aos cientistas bem como às 

comunidades, ampliando o conhecimento e otimizando a vida do 

cidadão.  

Conforme indicam King et al., (2020, p. 3): 

  

O campo da ciência cidadã é composto por diferentes níveis de 

envolvimento dos residentes que podem ser amplamente 

colocados nas três categorias a seguir: (a) ciência do cidadão 

“para o povo”, que normalmente se limita a doações de 

residentes de espécimes biológicos ou outras formas de 

informações pessoais para promover pesquisas biomédicas ou 

outros tipos de pesquisa; (b) ciência cidadã “com o povo”, que 

tem sido amplamente utilizada nas ciências naturais e 

biológicas, incluindo astronomia e ecologia, e geralmente 

envolve coleta sistemática de dados por residentes em torno 

de fenômenos observáveis específicos, com os dados enviados 

a cientistas ou outros grupos para analisar e interpretar (por 

exemplo, para autoridades municipais, no caso de aplicativos 

móveis que incentivam os moradores a fotografar problemas 

locais, como buracos, que podem ser enviados para um site 

específico); e (c) ciência cidadã “pelo povo”, vista como uma 

parceria entre residentes, pesquisadores e organizações 

comunitárias relevantes, também conhecida como pesquisa de 

ação participativa. 

 

Não obstante, Den Broeder et al. (2018) apontam três 

taxonomias que ajudam a compreender as abordagens na Ciência 

Cidadã como categorias de saúde pública, sendo elas: 

• Local ou massa - refere-se ao número e distribuição de 

participantes.  

• Abrangência - está ligada diretamente aos investimentos de 

tempo e recursos. 

• Liderança pela comunidade ou co-criador - pode ser vista como 

um projeto contributivo.   
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O PROJETO OUR VOICE E O APLICATIVO DISCOVERY TOOL 

 

Se tratando dos níveis de envolvimento comunitário na Ciência 

Cidadã, o projeto Our Voice: Citizen Science for Health Equity é 

considerado uma abordagem realizada “pelo povo”, pois há 

envolvimento direto da comunidade local nos objetivos da pesquisa, 

nas questões de interesse, na coleta e interpretação dos dados, além 

da tomada de decisão com base nos resultados (KING et al., 2020).  

Para que o projeto ocorra, é necessário utilizar um aplicativo 

móvel, denominado Discovery Tool, uma ferramenta simples e de fácil 

manuseio, desenvolvida inicialmente para atender idosos de baixo 

nível socioeconômico (BUMAN et al., 2013). O objetivo é proporcionar 

mudanças nas comunidades locais por meio dos registros feitos com o 

aplicativo móvel Discovery Tool, em que “o (a) cidadão (a) cientista” 

registra os fatores ambientais importantes por meio de áudios e fotos, 

documentando as situações que impeçam ou dificultem a manutenção 

de uma vida saudável, as quais são posteriormente compartilhadas 

entre os agentes do processo. Após estes levantamentos, ocorre a 

mobilização na promoção de ações que contribuirão para a saúde da 

comunidade envolvida (DEN BROEDER et al., 2018; KING et al., 2020). 

Este projeto possui site próprio, de domínio da Stanford 

University e apresenta uma abordagem processual em quatro etapas, 

sendo elas (STANFORD MEDICINE, 2020): 

• Descobrir – Descobrir aspectos do bairro que impactam o bem-

estar. Caminhar pelo bairro, em posse do tablet com o aplicativo; 

tirar fotos e gravar áudios daquilo que lhe chamou a atenção; 

pensar em como sua comunidade pode ser melhorada. 

• Discutir – Discutir seus achados com outros cidadãos cientistas. 

Compartilhar fotos e descobrir pontos em comum; priorizar áreas 

alvo para mudanças; brainstorm de soluções e estratégias; 

identificar pessoas ou órgãos envolvidos. 
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• Defender – Momento de arguição. Encontro com entidades ou 

grupos responsáveis pelo local; apresentar os achados e 

possíveis soluções; acordar prazos e planos de ações. 

• Mudar – Mudança na comunidade, para melhor. 

Acompanhamento do plano de ação; avaliar resultados; 

compartilhar os achados. 

 

O aplicativo Discovery Tool, é compatível com sistemas Android 

e iOS, e possui opção de idioma em português (Figura 1). A sua 

utilização é vinculada à aprovação do projeto em questão pela 

comissão da Stanford University – Stanford Medicine. Após a validação, 

o projeto receberá um número de identificação (ID) e senha. Com estas 

informações, qualquer dispositivo móvel com o aplicativo instalado, 

poderá se conectar e fornecer os dados obtidos. Um mesmo dispositivo 

pode realizar inúmeras avaliações, com diversos indivíduos e seus 

respectivos trajetos, fotos e áudios. 

Previamente à caminhada no entorno do bairro, o cidadão 

cientista responderá a um questionário de cunho sociodemográfico, em 

seguida, inicia-se o percurso, sem interferência do pesquisador, que 

apenas acompanha o trajeto para sanar possíveis dúvidas de manuseio 

do aplicativo e por questões de segurança. 

 

 

Figura 1 – Interface do aplicativo Discovery Tool. Fonte: PlayStore 
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OUR VOICE, DISCOVERY TOOL E A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE 

FÍSICA  

 

O projeto Our Voice está disseminado entre os países e 

continentes, no entanto, em países desenvolvidos como nos EUA por 

exemplo, há um maior volume de pesquisas aplicadas e concluídas 

(KING et al., 2020).  

Considerando apenas os trabalhos com desfecho em atividade 

física, Winter et al. (2016) recrutaram adolescentes e idosos (n=20) 

com o propósito de identificar as barreiras comuns à vida ativa em um 

bairro de baixa renda da Califórnia. Em reunião entre os cidadãos 

cientistas, os aspectos: segurança pessoal, excesso de lixo e qualidade 

das calçadas, foram elencados como prioridade para o bairro. Estes 

achados foram encaminhados posteriormente ao poder público, para 

as devidas providências.  

Nesta mesma perspectiva, e ainda em território norte americano, 

Rodriguez et al. (2019) testaram a efetividade de um programa de 

rotas seguras para a escola (SRTS), com e sem a utilização do projeto 

Our Voice. Após um ano letivo escolar, o grupo SRTS com Our Voice 

aumentou em 24.5% a caminhada ou ciclismo como meio de 

locomoção até à escola, enquanto o grupo SRTS sem Our Voice obteve 

acréscimo de 2.6% (p<0,001), ratificando a importância da 

intervenção comunitária como facilitador do comportamento ativo.   

Menos comum, embora em ascensão, é a aplicação do projeto 

Our Voice nos países em desenvolvimento, por exemplo na América 

Latina (KING et al., 2020). Afinal, as características do ambiente físico 

nestas localidades são únicas, podendo afetar a atividade física de 

modo singular em comparação aos países desenvolvidos (CERVERO et 

al., 2009; VAN CAUWENBERG et al., 2019).  

Nesse viés, Rosas et al. (2016) aplicaram o projeto em adultos e 

adolescentes residentes na cidade de Cuernavaca, México, com o 

objetivo de quantificar a aceitabilidade ao app e os fatores associados 
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à atividade física. Os participantes foram convidados a caminhar por 

aproximadamente 15 a 30 minutos no entorno residencial, utilizando a 

ferramenta Discovery tool para identificar as barreiras ou facilitadores 

da atividade física. Os resultados encontrados demonstraram alta 

aceitabilidade no uso do aplicativo (média de 4 pontos em uma escala 

máxima de 5 pontos), além de apontar as principais barreiras 

reportadas para a prática de atividade física (presença de lixo, 

pichações, baixa qualidade das calçadas, travessias para pedestres e 

falta de parques na região) (ROSAS et al., 2016). 

Mais recentemente, a pesquisa de maior abrangência realizada 

em Bogotá, capital da Colômbia, utilizou o Our Voice como ferramenta 

de avaliação dos parques públicos municipais e programas gratuitos de 

atividade física ofertados nestes espaços (RUBIO et al., 2020).  O 

objetivo dos autores foi verificar os fatores favoráveis e os 

desfavoráveis ao engajamento comunitário na participação das aulas 

ofertadas pelo Recreovía (programa de atividade física gratuito 

ofertado nos parques públicos do munícipio com um orçamento anual 

de 1.3 milhões de dólares), tendo como amostra os participantes do 

Recreovía de dois parques distintos, um classificado com a maior taxa 

de presença nas aulas e, o outro, com a menor taxa de presença, 

ambos alocados dentro de bairros de renda média.   

Após elaboração dos áudios, fotografias e concordância entre os 

cidadãos cientistas, por intermédio dos pesquisadores, conclui-se que 

a falta de segurança e a limpeza imprópria foram as principais barreiras 

reportadas pelos usuários do parque classificado com a menor taxa de 

participação, o qual é aberto e com maior criminalidade na região,  

enquanto no parque de maior taxa de participação, o qual é envolto 

por grades e possui guardas, os problemas registrados foram a 

manutenção das áreas verdes e das quadras poliesportivas. 

Sequencialmente, em reunião dos cidadãos cientistas com os 

governantes, demonstrou-se apreço pelo programa Recreovía e pelos 
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profissionais envolvidos, sendo solicitada a criação de horários de aulas 

específicos para os idosos.  

No acompanhamento de seis meses após a reunião, o programa 

foi afirmado no município: 

• Houve manutenção do Recreovía no parque de menor 

participação, cujo planejamento inicial era de encerramento das 

atividades. 

• Antes da implementação em outras localidades, o grupo de 

pesquisadores foi chamado para analisar a área e verificar a 

viabilidade do projeto.  

• Os pesquisadores foram convidados pelo Ministro da Saúde para 

lecionar um curso com a metodologia do Our Voice para 250 

monitores do Recreovía. 

Em conclusão, verificou-se a importância do projeto Our Voice 

como ferramenta de interlocução entre os gestores municipais e a 

comunidade local, favorecendo a implementação do programa 

Recreovía como agente de promoção da atividade física e melhora na 

utilização dos parques (RUBIO et al., 2020). 

 Atualmente, há um projeto em desenvolvimento entre Chile 

(Temuco) e Brasil (Curitiba), cujo propósito é identificar as barreiras e 

facilitadores para ser fisicamente ativo e socialmente conectado, na 

população idosa dos respectivos países (STANFORD MEDICINE, 2020), 

mas não há qualquer resultado preliminar. Ainda no Brasil, Médici et 

al. (2019) testaram a aceitabilidade do aplicativo Discovery Tool em 

idosos ativos, residentes em bairros de diferentes níveis 

socioeconômicos e características ambientais, por meio de um 

questionário sobre: interesse; conforto; nervosismo; confiança; perigo 

e satisfação com o aplicativo. Os resultados demonstraram alta 

aceitabilidade em todos os quesitos, independentemente do sexo e 

nível educacional. Contudo, idosos que não caminhavam por lazer ou 

deslocamento por pelo menos 10 minutos por semana, apresentaram 
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“sentimento de perigo” maior do que seus pares mais ativos 

(p=0,013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A Ciência Cidadã é uma abordagem científica, cujo foco é engajar 

os cidadãos comuns na tomada de decisão de desfechos relevantes 

para a comunidade local por meio de processos científicos 

intermediados pelos pesquisadores, incluindo resultados em saúde 

pública, como a promoção da atividade física.  

Dentre as vertentes da Ciência Cidadã, o projeto Our Voice é 

composto de quatro etapas, iniciando com o registro dos fatores de 

interesse por meio do aplicativo móvel Discovery Tool, ferramenta 

utilizada pelos cidadãos cientistas para fazer os registros de áudio e 

imagem, conforme o objetivo do estudo proposto na comunidade local, 

e finalizam com o acompanhamento das mudanças realizadas pelos 

governantes, após acordo entre as partes. Tratando-se da promoção 

da atividade física, o projeto Our Voice e seu aplicativo Discovery Tool 

têm apresentado resultados otimistas e relevantes enquanto 

propulsores do comportamento ativo, além da alta aceitabilidade no 

uso do app pelas diferentes faixas etárias e níveis socioeconômicos, 

mostrando-se de fácil compreensão e manuseio, inclusive entre os 

idosos.  

Embora promissor, deve-se ter cautela na extrapolação total dos 

dados do projeto. Afinal, apenas alguns estudos relacionados à 

atividade física concluíram as quatro etapas do processo, sendo 

necessária a continuidade das intervenções para compreender se 

houve implementação de políticas públicas derivadas dos 

apontamentos feitos pelos cidadãos cientistas e se isso proporcionou 

algum incremento no nível de atividade física da população em análise. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivenciando um envelhecimento da população com 

aumento significativo da expectativa de vida. Como consequência, têm 

aumentado os debates sobre qualidade de vida e, na busca desta 

qualidade, as práticas de lazer ganham espaço e importância, por 

incluir domínios físicos, psicológicos e sociais. 

O envelhecimento no século XXI, devido a alterações na 

economia, avanço da medicina e das políticas públicas voltadas para o 

idoso, oportuniza mudanças na sociedade idosa mundial, 

proporcionando uma velhice mais longa e com maior qualidade de vida. 

Fucuta (2019), expõe entrevista feita com Suzane Hall, diretora 

da unidade de Pesquisa Qualitativa da Ipsos Mori, sobre Os Perennials, 

relatório que mapeia idosos que estão reinventando a velhice e fugindo 

do estereótipo de dependentes e incapazes. Segundo a pesquisa, 

realizada em 28 países, o conceito de velhice muda de acordo com a 

faixa etária do indivíduo. Por exemplo, para um idoso com idade 

aproximada de 60 anos, a velhice propriamente dita chegará depois 

dos 70 e, para jovens entre 16 e 24 anos, pessoas com 60 anos ou 

mais já são consideradas idosas (FUCUTA, 2019). 
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Ter 70 anos em 2019 é, sem dúvida alguma, completamente 

diferente de ter vivido aos 70 anos nos anos 1980. Naquela década, a 

expectativa de vida era muito menor e raros eram os casos de idosos 

que chegavam aos 70 anos. Além disso, os que alcançavam esta idade 

estavam restritos às casas de repouso ou completamente dependentes 

dos filhos, sem autonomia alguma. 

Atualmente, a terceira idade já é conhecida como “melhor idade” 

e traz uma geração de idosos que chega a essa fase da vida com saúde, 

plena autonomia e muita vontade de viver. Ainda assim, esses idosos 

enfrentam uma sociedade carregada de preconceitos e tabus com 

relação ao exercício da independência, dos relacionamentos amorosos 

e das práticas de lazer. 

Faz-se necessário, frente ao aumento progressivo da expectativa 

de vida e da melhoria de sua qualidade, um repensar desses 

comportamentos e costumes pré-estabelecidos em nossa sociedade. 

Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi demonstrar a 

influência das práticas de lazer e da inclusão digital na qualidade de 

vida dos idosos, demonstrando a relação destes fatores com a 

manutenção da autonomia e independência desta crescente parcela da 

população. 

 

EXPECTATIVA DE VIDA, EMPODERAMENTO E AUTONOMIA 

 

A expectativa de vida do brasileiro alcançou a maior média da 

história em 2018. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, em julho daquele ano apontaram como 

média de vida da população brasileira a marca dos 76 anos de idade. 

Um crescimento de 22 anos em relação aos 54 anos de expectativa de 

vida que a população tinha na década de 60. 

Esta longevidade vem contribuindo para o aumento do número 

de idosos entre os brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – do IBGE – realizada em 2017, o 
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Brasil ganhou 4,2 milhões de idosos entre 2012 e 2017, chegando ao 

expressivo número de 30,2 milhões de brasileiros na terceira idade. 

Estes números representam um crescimento de 18% da população 

idosa do Brasil, com as mulheres representando a maioria dessa 

população (56%), que se torna mais representativa a cada dia. 

A longevidade, que surge em decorrência do aumento da 

expectativa de vida, tem causado preocupação na sociedade, apesar 

de ser considerada um ganho. Importante destacar que com o 

aumento do tempo de vida, aumentam as doenças e as incapacidades 

psicológicas e funcionais, ou seja, quantidade (de anos de vida) não é 

sinônimo de qualidade. 

Assim, apesar de viverem mais, os idosos estão carentes de 

atenção, tanto da família e da sociedade em geral, quanto de políticas 

públicas e governamentais de melhoria da qualidade de vida desta 

população. 

Para enfrentar tal condição, o idoso deve buscar uma nova 

postura perante a sociedade. Compreender o seu papel e, 

principalmente, assumir a sua condição de cidadão para se sentir 

empoderado e respeitado. 

O empoderamento do idoso é uma estratégia para que esta 

quantidade de anos a mais de vida possa ganhar em qualidade e ser 

usufruída de forma adequada. De acordo com Levites (2017),  

empoderamento social é conceituado como sendo um direito 

comunitário de expor ideias e tomada de decisão. Assim, o 

empoderamento social pode ser considerado como sendo um processo 

de transformações das relações socioculturais, políticas, econômicas e 

de poder (LEVITES, 2017). 

Almeida, Marcelino e Vieira (2012, p. 1) trazem um conceito 

ainda mais amplo de empoderamento:  
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[...] é uma estratégia de desenvolvimento comunitário 

que visa aumentar o poder e a autonomia dos 

indivíduos, a fim de dirigirem seus próprios destinos. 

Assim, os cidadãos precisam tomar posse deste poder 

que lhes é conferido, que muitas vezes é negligenciado 

por falta de informação. O empoderamento implica no 

rompimento com a lógica assistencial dominante, que 

privilegia o saber de um e silencia o saber de outros. 

 

Muito se fala sobre autonomia na terceira idade, mas sabemos 

exatamente o que significa ser autônomo? Autonomia e independência 

são sinônimos? 

Embora pareçam a mesma coisa, os dois conceitos têm 

significados diferentes e sua compreensão é de fundamental 

importância, pois influenciam de forma direta na qualidade de vida do 

idoso. 

A autonomia se refere à capacidade do idoso de gerenciar a si 

mesmo, planejar e traçar objetivos e tomar decisões sozinho, sem 

influência ou ajuda de terceiros. Este conceito está diretamente 

relacionado à aptidão mental do idoso. 

Independência tem relação direta com aptidão física, ou seja, é 

a capacidade do idoso de realizar sozinho as atividades do dia-a-dia, 

como se alimentar, fazer a higiene pessoal e realizar tarefas 

corriqueiras. 

Um idoso pode ser autônomo, mas não independente, ou vice-

versa – independente, mas não autônomo. No entanto, o nível de 

qualidade de vida do idoso está diretamente relacionado à junção 

destas duas habilidades. Um idoso autônomo e independente é capaz 

de gerir a própria vida, a própria casa, seus relacionamentos afetivos 

e usufruir de práticas de lazer, contribuindo de forma ativa na 

sociedade. 

É fundamental reconhecer que o fato de ser velho não impede o 

indivíduo de tomar suas decisões, exercer plenamente a sua vontade 

e seus desejos e gerenciar seus relacionamentos pessoais. A 

preservação da autonomia é determinante para a qualidade de vida do 

idoso. 
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CONVIVÊNCIA SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA 

IDADE 

 

O empoderamento e a preservação da autonomia do idoso 

englobam o livre exercício e o usufruto das práticas de lazer que 

proporcionam a interação social tão necessária à melhoria das 

condições de vida nesta idade. Pesquisas demonstram que a interação 

social é um dos fatores determinantes para a qualidade de vida na 

terceira idade. Uma vida social ativa e intensa tem fundamental 

importância tanto na saúde mental quanto na saúde física dos idosos, 

aumentando, inclusive, a longevidade desta parcela da população. 

O efeito contrário também é comprovado: o isolamento e a 

ausência de interações sociais e relacionamentos prejudicam 

diretamente a saúde física do idoso, diminuindo sua autonomia e a 

saúde mental, gerando distúrbios como a depressão, a ansiedade e a 

síndrome do pânico. 

Segundo Carneiro (2006), a pouca socialização é um fator de 

riscos tão importante quanto o uso do tabaco, acometimento de 

doenças como hipertensão arterial, obesidade ou o sedentarismo. 

Assim, podemos perceber que pessoas com ampla rede de contatos 

sociais vivem mais e melhor do que as pessoas que possuem vida social 

pouco ativa e tendência ao isolamento. 

O aumento da população idosa no Brasil e a consequente 

demanda por políticas públicas e serviços específicos para este público 

têm incrementado o número de opções de práticas de lazer voltadas à 

terceira idade e a quantidade e qualidade das atividades oferecidas. As 

opções vão desde grupos de convivência a excursões de turismo e 

visam atender a este público que tanto necessita de interação social 

para manutenção de sua qualidade de vida. 

Os grupos de convivência surgem como uma excelente 

alternativa para o lazer, a inclusão e a convivência social dos idosos. 

Geralmente, o idoso busca no grupo de convivência uma melhoria da 
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saúde física por meio da prática de atividades e exercícios físicos. No 

entanto, as propostas dos diversos grupos espalhados pelo país vão 

muito além disso, oferecendo atividades de lazer, organização de 

viagens e atividades ocupacionais e lúdicas, que proporcionam ao idoso 

uma melhora em sua capacidade funcional, aumento do bem-estar e, 

consequentemente, elevação da autoestima. 

Em pesquisa realizada com um grupo de idosos brasileiros, em 

2013, Wichmann et al. - verificaram que, ao participarem de grupos de 

convivência, os idosos compartilham com os colegas, suas angústias e 

tristezas, minimizando sentimentos de medo, insegurança e 

depressão. Além disso, a interação social possibilita a troca de saberes, 

sentimentos de amor, alegrias e afetividade, ampliando experiências 

de vida. 

Estabelecer uma rede de relações sociais é fundamental para o 

bem-estar psicológico e para um suporte emocional, na medida em que 

possibilita o compartilhamento de experiências, alegrias e frustrações. 

Assim, os grupos de convivência adquirem especial importância na 

retirada deste idoso do isolamento. Segundo Rizolli e Surdi (2010), 

“percebe-se que ao frequentar os grupos, os idosos adquirem 

conhecimentos, encontram uma variedade de práticas sociais e 

exercitam uma gama de sentimentos e sensações que ainda desejam 

viver”. 

Viajar também é uma excelente maneira de incrementar a vida 

social. E o mercado do turismo está atento a esta nova parcela da 

população que cresce mais a cada dia: os idosos. O setor de turismo 

tem melhorado as ofertas, promovido programas de incentivo aos 

idosos e se profissionalizado para atender as demandas deste público 

especial. 

Alguns cuidados precisam ser tomados ao oferecer programas de 

viagens para a terceira idade: o tempo de percurso, o tempo de estadia 

e a escolha do destino, que deve ser adequada às condições de saúde 

e disposição dos viajantes. A organização de passeios em grupo, as 
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chamadas excursões, é bastante comum e atende à necessidade de 

melhorar a rede de contatos, relacionamentos e amizades, tirando os 

idosos do isolamento social. No entanto, grupos muito numerosos 

devem ser evitados para que os idosos não se sintam desconfortáveis 

e tenham a real possibilidade de se conhecerem e se relacionarem. 

Além das empresas de turismo, o governo também está atento 

à necessidade de vida social ativa e lazer da população da terceira 

idade e oferece leis e programas de incentivo ao turismo. A Lei 

10.741/03, do Estatuto do Idoso, garante vaga gratuita em ônibus 

interestaduais para idosos que se adequem às regras e condições. Se 

o assento disponibilizado já estiver ocupado, o idoso paga apenas 50% 

da tarifa (BRASIL, 2003). 

O Governo Federal manteve ativo até 2016, o programa “Viaja 

mais melhor idade”, que oferecia descontos em passagens e 

hospedagens para idosos acima de 60 anos de idade. O programa está 

temporariamente suspenso, com a promessa de que será criado um 

novo projeto de incentivo ao turismo na terceira idade. 

Indicados por Fariase El Tassa (2015), os objetivos específicos do 

programa são: 

✔ Proporcionar oportunidades de viajar e de usufruir os 

benefícios da atividade turística para pessoas com mais de 60 

anos, aposentados e pensionistas; 

✔ Fortalecer o mercado interno, proporcionando maior 

estabilidade ao setor de serviços; 

✔ Estimular a atividade turística, principalmente em períodos 

de baixa ocupação, reduzindo os efeitos da sazonalidade; 

✔ Iniciar o hábito de viagem, proporcionando ao público-alvo 

maior conhecimento do país e seus inúmeros atrativos; 

✔ Fomentar e viabilizar ofertas de produtos de qualidade e 

acessíveis ao público-alvo; 

✔ Estimular o desenvolvimento de um mercado turístico 

adequado ao público idoso; 
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✔ Estimular o aprimoramento e a diversificação dos produtos 

turísticos já comercializados para o público idoso; 

✔ Fortalecer o desenvolvimento econômico das pequenas e 

médias empresas, que compõem a maior parte da atividade 

turística nacional. 

 

O turismo contribui para a saúde psicossocial, intelectual e 

cultural do público idoso (RODRIGUES et al., 2016). Assim, o turismo 

entre os idosos se torna importante também para ampliar as relações 

sociais e melhorar a qualidade de vida dos que viajam. 

Além dos momentos de prazer que a viagem proporciona ao 

público da terceira idade, os idosos também são grandes consumidores 

de produtos locais, suvenires, vídeos, fotos, para que possam guardar 

de recordação. 

O envelhecimento é um fenômeno complexo, presente na vida 

de todos os seres vivos, caracterizado por alterações biológicas, 

fisiológicas e psicossociais, que provocam perda funcional progressiva 

do organismo. Por isso, muitos idosos deixam de realizar inúmeras 

atividades diárias, exercícios físicos e atividades sociais, por 

decorrência da maior dependência física. 

A dependência e incapacidade dos idosos são ainda mais 

acentuadas quando se trata de indivíduos institucionalizados, devido a 

fatores como idade avançada, maior número de doenças, debilidade 

física, problemas psíquicos e sócio afetivos. 

Em idosos institucionalizados, residentes em Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI), é comum o aumento do 

sedentarismo e a diminuição da socialização. 

Há grande incidência de depressão entre os idosos 

institucionalizados, sendo até cinco vezes maior do que em idosos da 

comunidade. A falta de estímulos psicofísicos ocasiona maior déficit de 

locomoção, uso de dispositivo de auxílio para se locomover, problemas 
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neuromusculares e ortopédicos, depressão, declínio cognitivo e 

prevalência de quedas (SANTOS et al., 2008; WINTER et al., 1974). 

Para reduzir o impacto do processo de envelhecimento e a 

influência da falta de mobilidade e motivação de viver, se faz 

necessária a intervenção, com aplicação de atividade física regular, 

atividades de socialização, recreativas e de lazer. 

O lazer e as atividades recreativas são, além de direito 

constitucional, consideradas como necessidades humanas básicas. A 

recreação e o lazer em ILPIs trazem inúmeras contribuições para a 

inserção do idoso no ambiente social, combatem a solidão e a 

depressão, além de proporcionar ganhos aos aspectos físicos. 

 

IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS, ATIVIDADES RECREATIVAS E 

DE LAZER 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o número de idosos, no Brasil, deve chegar a, 

aproximadamente, 58,2 milhões até 2060 (CAMARANO, 2018). 

Uma tendência em vários países, incluindo o Brasil, são os 

condomínios, repúblicas e vilas para idosos. Os projetos, que em sua 

maioria são estaduais e municipais, objetivam atender aos idosos que 

possuem autonomia para morarem sozinhos, necessitando de pouca 

assistência (MENDES et al., 2020). 

 O co-housing é uma expressão utilizada para caracterizar um 

grupo de pessoas que se organizam em um determinado local (casa, 

condomínio, bairro etc.) para que possam viver juntos (GUERREIRO, 

2020). 

Normalmente, esses complexos de casas para idosos oferecem 

os mesmos serviços e adaptações físicas que as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs); porém, os idosos cuidam de suas 

casas, refeições, higiene, entre outras tarefas do dia a dia em uma 
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residência. Além disso, têm maior liberdade para sair, ter convívio 

social fora do condomínio e receber amigos e familiares em casa. 

Guerreiro (2020) cita que outra alternativa que vem surgindo na 

Europa é a junção de idosos e jovens, em repúblicas, como o lar em 

Deventer, na Holanda, onde vivem 160 idosos e 6 jovens 

universitários. Nessa república, eles dividem a moradia e fazem 

companhia aos mais velhos, além de trocarem muita experiência de 

vida. 

Essa união entre jovens e idosos permite que a velhice seja 

encarada de uma nova forma, mudando o pensamento preconceituoso 

da sociedade em relação aos idosos. 

No entanto, dependendo das condições de saúde do idoso, há a 

necessidade de atendimento intensivo, sendo imprescindível a 

institucionalização.  No Brasil, de toda a população idosa, apenas 1% 

reside em ILPI (CAMARANO et al., 2010).  

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é a 

nomenclatura sugerida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia e implantada pela legislação vigente da Resolução de 

Diretoria colegiada - RDC no. 283 de 26 de setembro de 2005, e se 

refere às instituições que abrigam idosos (CHRISTOPHE; CAMARANO, 

2010).  

As ILPI são instituições governamentais e não governamentais, 

de caráter residencial, destinadas ao acolhimento de idosos com idade 

igual ou superior a 60 anos de idade (CALVE, 2016). Segundo o 

Estatuto do Idoso, as ILPIs devem oferecer aos idosos residentes 

padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos idosos, tais 

como alimentação adequada, higiene, conforto, atividades 

educacionais, esportivas, culturais e de lazer (HABER, 2016).  

Com o aumento da longevidade e a vida dinâmica das famílias 

brasileiras, muitos idosos são recebidos em ILPIs. Mesmo com 

ambiente adequado e com o cumprimento das exigências do Estatuto 

do Idoso, muitos idosos institucionalizados apresentam maior 
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debilidade, dependência, depressão e declínio cognitivo (SANTOS et 

al., 2008; WINTER et al., 1974). 

Nas ILPI, a rotina oferece poucas alternativas ao tempo 

disponível para lazer, do seu residente, que o ocupa 

predominantemente com atividades como ler, ouvir rádio ou assistir 

televisão. Isso ocorre, pois, a grande maioria das instituições não 

possui espaço físico específico e adequado para o lazer (FALEIROS; 

JUSTO, 2007 apud MOURA, 2013).  

Um estudo realizado por Moura (2013), infere que práticas 

religiosas, relações interpessoais, ginástica, assistir TV e práticas 

manuais/artesanais envolvem as práticas de lazer mais citadas por 47 

idosos institucionalizados entrevistados. 

Mesmo que restrito a atividades simples, como as citadas no 

estudo, o lazer é uma ocupação obrigatória, de livre escolha e que 

proporciona melhora do desenvolvimento cognitivo, psicossocial e 

afetivo (DUMAZEDIER, 1997). 

Para reduzir o impacto do processo de envelhecimento e 

influência da falta de mobilidade e motivação de viver, se faz 

necessária a intervenção, com aplicação de atividade física regular, 

atividades de socialização, recreativas e de lazer. As atividades 

oferecidas aos idosos institucionalizados podem englobar: 

✔ Aulas de dança, canto e musicalidade; 

✔ Atividades circenses; 

✔ Jogos de diversos tipos; 

✔ Sessões de cinema; 

✔ Festas comemorativas; 

✔ Passeios e viagens curtas. 

O lazer e as atividades recreativas são, além de direito 

constitucional, consideradas como necessidades humanas básicas. 

Para Souza (2013), a prática do lazer inclui, entre outras funções, a 

oportunidade de usufruir de inúmeras manifestações culturais, tais 
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como jogos e brincadeiras, festas e eventos comemorativos, passeios 

e viagens, esportes e arte. 

As dimensões culturais fazem com que o indivíduo seja visto 

como um ser social e integrativo. Assim, a prática do lazer traz 

contribuições para o processo de desenvolvimento psicossocial a todas 

as idades, o que não é diferente com os idosos. 

Moura et. al. (2013) afirmam que a quantidade de tempo livre 

varia e que, na aposentadoria, esse tempo é aumentando; porém, não 

é valorizado pelos aposentados, acostumados ao ritmo da produção. 

Tanto os idosos residentes em ILPIs, como idosos vivendo em 

suas próprias casas ou na casa de filhos e netos, devem usufruir de 

atividades de lazer e recreação.  

Assim, para que os idosos institucionalizados tenham uma boa 

qualidade de vida nas ILPIs, é necessário que haja uma equipe 

multidisciplinar que desenvolva atividades diferenciadas, incluindo 

lazer e recreação. 

A recreação e o lazer em ILPIs trazem inúmeras contribuições 

para a inserção do idoso no ambiente social, para o combate à solidão 

e à depressão, além de proporcionar ganhos aos aspectos físicos e de 

autonomia. 

Com a prática de atividades deste tipo, os idosos se sentem mais 

felizes e com mais vontade de viver. Portanto, é fundamental que as 

instituições ofereçam atividades e espaços adequados de lazer aos 

seus residentes, possibilitando a eles melhora no seu comportamento 

psicossocial e afetivo. 

 

INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE 

 

O envelhecimento global, incluindo o Brasil, na idade 

contemporânea, está fazendo com que os idosos se interessem cada 

vez mais pela tecnologia. Além disso, muitos equipamentos estão 
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sendo pensados e utilizados para facilitar a vida dos idosos da 

sociedade moderna. 

A estimulação do ambiente físico para a pessoa idosa permite 

que ela tenha maior independência e, consequentemente, melhor 

qualidade de vida. Pensando nisso, o Fundo de População das Nações 

Unidas - UNFPA (2012) afirma que o uso de tecnologias inovadoras 

pode estimular o envelhecimento ativo, seja em relação ao ambiente 

físico ou como facilitador do contato social. Portanto, os estudos na 

área tecnológica também devem estar atrelados às necessidades do 

idoso moderno. 

Guerreiro (2020) indica que em um condomínio para idosos, em 

Portugal, há quatro robôs sociais que possuem um simulador de 

diálogo e conseguem, por meio da inteligência artificial (IA), detectar 

emoções e interagir com os idosos da comunidade. A implantação dos 

robôs no condomínio ocorreu a partir de uma parceria entre a 

GrowMeup – projeto internacional de robótica financiado pela União 

Europeia – e a Universidade de Coimbra, tendo como objetivo testar e 

aperfeiçoar os robôs para interagir com pessoas acima de 65 anos de 

idade (GUERREIRO, 2020). 

Não somente os robôs, mas inúmeros outros tipos de tecnologia 

podem ser usufruídos pelos idosos, na atualidade, aumentando a 

interação com a vida moderna. Para Morato (2018), estão havendo 

mudanças até mesmo na aquisição de diferentes produtos e serviços 

com o uso da internet. 

Mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de estudar na 

infância e adolescência estão buscando aprender a usar a tecnologia, 

principalmente computador, tablet e celular, incluindo seus aplicativos 

e softwares para ampliar a comunicação com amigos e familiares, 

tendo uma vida social mais ativa e realizando buscas de produtos e 

serviços online, com o uso da internet. 

O direito sobre a aprendizagem e o uso da tecnologia é 

assegurado por lei, aos idosos. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, de 
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1o outubro de 2003, assegura, a essa população, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 

à convivência familiar e comunitária [...] (BRASIL, 2003). 

Em relação à inclusão digital, especificamente, o artigo 21, § 1º 

obriga o Poder Público a criar (Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03 de 1o 

outubro de 2003): 

 

[...] oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático 

aos programas educacionais a ele destinados” por meio 

de “cursos especiais para idosos” que “incluirão 

conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos, para sua 

integração à vida moderna (BRASIL, 2003). 

 

Com isso, inúmeros programas do governo, Organizações não 

Governamentais - ONGs e instituições privadas, estão oferecendo 

programas de inclusão digital para o público da terceira idade para que 

adquiram autonomia no uso desses recursos tecnológicos, aumentando 

as possibilidades de comunicação, socialização e interação com 

familiares, amigos e com a sociedade de maneira geral. 

Mesmo com o aumento progressivo de usuários idosos da 

tecnologia, ainda não é expressivo o número de pessoas acima de 60 

anos que fazem uso de tecnologias da informação (TI). No Brasil, o 

maior uso é de smartphones para comunicação com familiares e 

amigos, além de acesso às redes sociais (HAPYCODE, 2018; AMORIM 

et al., 2018). 

Além do uso das TIs para relacionamento social, elas também 

podem e devem ser utilizadas, pelos idosos, como ferramentas para 

controle de atividade física. Os aplicativos de contagem de passos, 

distância percorrida, tempo de atividade física e controle de frequência 

cardíaca são os mais procurados e utilizados pelos idosos em relação a 

atividade física e saúde (AMORIM et al., 2018). 
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Levando em consideração o exposto, é fundamental uma atenção 

especial ao estímulo e orientação adequada da terceira idade em 

relação à inclusão digital, propiciando um incremento na utilização das 

tecnologias de informação com o intuito de ampliar a socialização e a 

prática de atividade física. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de anos de total dedicação à vida profissional e à criação 

dos filhos, chega o tempo de diminuir o ritmo. Com a aposentadoria e 

os filhos casados e com família própria, o idoso se vê com muito tempo 

livre e, muitas vezes, não sabe como preencher este tempo ficando na 

ociosidade. 

Os benefícios de uma vida social ativa para a saúde e qualidade 

de vida do idoso são comprovados. Além das viagens e dos centros de 

convivência, há outras opções de lazer e entretenimento que podem 

ser exploradas por este público. 

E nada de ficar preso às convenções sociais de que os velhinhos 

devem ocupar seu tempo com crochê, bordado, caça-palavras ou 

dominó. As opções são muitas para esta população que está cada vez 

mais ativa e longe do estereótipo do vovô e da vovó que só ficam em 

casa esperando a visita dos netinhos. 

Shows, museus, teatros e cinema, além de serem excelentes 

opções de lazer e entretenimento, oferecem meia-entrada para idosos 

a partir dos 60 anos de idade. A organização de grupos de leitura 

também é uma ótima alternativa que desperta a criatividade, a 

imaginação e propicia o convívio social.  

Passear ao ar livre, em praias e parques e acessar as redes 

sociais ou chats via internet também são excelentes alternativas de 

lazer que melhoram a saúde, relaxam a mente e proporcionam ótimos 

momentos a dois ou em grupos maiores. 
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O fundamental é se permitir viver a melhor idade com qualidade, 

usufruindo das práticas de lazer e das novas tecnologias ofertadas por 

um mercado que está cada dia mais preparado para receber este idoso 

que foge dos estereótipos da velhice e assume o controle de sua vida 

com autonomia e empoderamento. 
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5 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS SOBRE 

ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

     

Elgison da Luz dos Santos 

Maria de Fátima Fernandes Vara  

 

 
 INTRODUÇÃO 

 

Dentre as diferentes atribuições do profissional de educação 

física há a tomada de decisão visando o sucesso do seu aluno, atleta 

ou equipe. E, para esta tomada de decisão, o profissional pode basear-

se em dados ou pesquisas que guiarão a sua escolha dentro de critérios 

técnicos e científicos. Por isso, é de extrema importância que o 

profissional saiba organizar e analisar os dados extraídos nas suas 

coletas, sejam dados para pesquisas ou para o acompanhamento da 

evolução dos alunos em uma determinada atividade na sua prática 

diária. Como exemplo, para acompanhar o estado morfológico e 

aptidão física de seus alunos em um programa de exercícios físicos e, 

a partir dos dados obtidos, o profissional pode verificar o desempenho 

do indivíduo avaliando suas próprias variações ou com a média dos 

demais avaliados.  

Outra necessidade direta de organização e análise de dados é 

para fomentar pesquisas. Houve um crescimento nas pesquisas na 

área de educação física nos últimos anos (TEIXEIRA et al., 2015). Hoje, 

na era digital, em questões de segundos é possível acessar as bases 

de dados da internet e obter inúmeros artigos. Porém, a qualidade dos 

estudos não foi ampliada de forma igualitária e um dos principais 
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motivos disso pode ser o uso vago ou incorreto da organização e 

análise de dados.  

Diante disso, este capítulo tem como objetivo apontar algumas 

possibilidades sobre organização e análise de Dados em Educação 

Física.  

 

DESENVOLVIMENTO     

 

A busca de respostas para questionamentos relacionados ao 

movimento humano é uma constante entre alguns profissionais como 

Professores de Educação Física, Médicos, Fisioterapeutas, Engenheiros 

de Reabilitação e outros.  

Para responder a estas perguntas é importante saber aproveitar 

as ferramentas que o profissional tenha a disposição, pois a maioria 

não terá acesso a grandes laboratórios ou recursos de alto custo. Por 

isso é importante saber entender que se pode optar por uma 

abordagem qualitativa ou quantitativa.  A abordagem quantitativa 

implica em utilizar-se dos números estão envolvidos e enquanto a 

análise qualitativa diz respeito à descrição da qualidade, sem o uso de 

números (HALL,2016). Ao analisar um salto em distância podemos 

apontar que o indivíduo realizou o movimento de forma adequada. Esta 

seria a observação qualitativa. Ainda em relação à mesma prova, pode 

analisar a distância que a pessoa alcançou, por exemplo, 90 cm. Esta 

seria uma observação quantitativa. Hall (2016) propõe algumas 

palavras para contribuir na compreensão de quando fazemos uma 

análise qualitativa ou quando a abordagem é quantitativa (quadro 1). 
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Quadro 1 – Diferentes palavras utilizadas em pesquisas qualitativas e quantitativas. 

Adaptado de HALL (2016).   

 

Tomando como exemplo em uma observação qualitativa de uma 

corrida de 100 metros, poderíamos comentar se a largada foi boa, o 

tronco estava flexionado conforme ele treinou, a largada foi ruim, ele 

demorou até iniciar. Já em uma análise quantitativa, podemos verificar 

se ele conseguiu avançar “x” metros em 2 segundos, se ele conseguir 

manter a velocidade e vai concluir a prova em “x” segundos. Percebe 

a diferença? Com base nesta descrição, você pode observar alguns 

movimentos esportivos, na academia, clubes ou na escola e elaborar 

algumas questões para uma análise qualitativa e outras, de forma 

quantitativa. Lembrem-se que podem ser feitas observações parciais, 

de apenas um segmento, ou global, durante determinado movimento.  

É importante destacar que, para analisar quantitativamente, faz-

se necessário conhecer as unidades de medidas do sistema 

internacional de unidades.  Por um lado, precisamos ter a compreensão 

da diferença entre 5 cm e 5 mm. Por outro, também é importante 

associar a unidade de medida à grandeza correspondente: Pedir 10 km 

de gasolina para um carro evidentemente não é apropriado (HALL, 

BOM

RUIM
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FLEXIONADO

RODADO

ADEQUADO

QUALITATIVOS
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2016). Vamos observar, no quadro 2, as quatro unidades básicas do 

sistema métrico.  

 

 

GRANDEZA 

 

 

UNIDADE 

 

SÍMBOLO 

 

Comprimento 

 

Metro 

 

M 

 

Massa 

 

Quilograma 

 

Kg 

 

Tempo 

 

Segundo 

 

S 

 

Temperatura 

 

 

Kelvin 

 

K 

Quadro 2 – Unidades básicas do sistema métrico 

 

A análise de dados em educação física requer cautela e métodos 

adequados para cada caso, conforme o objetivo da observação. 

Portanto, seja curioso e reflita sobre o que você quer pesquisar:  

questione, investigue e decida. Não existe uma receita única, cada caso 

necessita de uma análise específica. Todavia, não é somente analisar. 

É muito mais abrangente. A Figura 1 mostra uma analogia com uma 

pirâmide, onde a análise e interpretação dos resultados estão 

posicionados no topo, mas não são únicos.  As demais etapas devem 

ser realizadas para que haja sustentação.  

 

 
Figura 1 - Pirâmide com a organização da estatística nos dias atuais.  

Fonte: Os autores. 

Interpreta

Analisa

Descreve

Organiza

Coleta
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Mas qual a relação entre a análise de dados e a educação física? Na 

prática do profissional da educação física, onde ela se aplica? Bom, é 

isso que será abordado no tópico a seguir.  

   

A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE DADOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Segundo Barros e Reis (2003), há um número de pessoas que 

tem uma imagem distorcida do conceito de análise de dados, pensando 

que esta é uma ferramenta utilizada apenas em laboratórios, por 

cientistas ou pesquisadores operando supercomputadores. Por este 

pensamento distorcido, muitos profissionais de educação física 

também acabam não se interessando por analisar dados durante suas 

atividades laborais e, quando acham que a análise de dados é 

imprescindível (como se não o fosse sempre), acabam recorrendo aos 

profissionais matemáticos ou estatísticos. Porém, neste caso, surgem 

novas barreiras, tais como a dificuldade do matemático ou estatístico 

entender a natureza e especificidade do problema e hipóteses das 

linhas de pesquisa da educação física. Ao mesmo tempo, é difícil o 

profissional da educação física entender as determinações do 

matemático, por ser de área do conhecimento diferente. O resultado 

disso é que há cada vez mais um dilema para analisar e interpretar os 

dados.    

Para minimizar estas barreiras é imprescindível que o profissional 

de educação física entenda a importância da análise e interpretação de 

dados, pois é por meio disso que se conhece a realidade, problemas e 

a formulação de soluções apropriadas por meio de um planejamento e 

com objetividade. Isto evita que profissionais atuem com bases nos 

“achismos ou casuísmos” empíricos (MEDEIROS, 2009). Todavia, 

entender alguns conceitos de análise de dados, principalmente das 

análises quantitativas que envolve números e cálculos matemáticos, 

pode parecer difícil e desencorajante para algumas pessoas. Porém, na 

atuação da educação física, os profissionais devem se sentir desafiados 
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a conhecer os fundamentos básicos (BARROS; REIS, 2003). Isto vai 

ajudar, dentre outras situações, no entendimento e leitura de artigos 

científicos, uma vez que para entender o resultado dos trabalhos 

publicados, é imprescindível interpretar a forma com que os dados 

foram tratados. Se o profissional não dominar, ainda que 

minimamente, a análise de dados, a leitura ficará truncada e sem 

sentido para a compreensão do artigo lido. Nos artigos científicos a 

análise dos dados é apresentada no tópico da metodologia ou materiais 

e métodos, que pode ou não ter um subtópico específico para descrever 

tais análises. Não obstante, se o profissional que escreveu o estudo 

também não descreveu com detalhes sobre a forma de tratamento dos 

dados, o estudo apresenta uma limitação grave e, consequentemente, 

a qualidade do trabalho estará prejudicada.  

Vale ressaltar também que não basta você entender apenas de 

análise de dados. Você precisa entender todo o contexto envolvido nos 

dados apresentados. Para isto, no próximo tópico, iremos abordar 

descrições sobre as diferentes etapas de um processo, pensando desde 

a coleta até a interpretação dos resultados.  

 

 
ESCOLHA DA INSTRUMENTAÇÃO PARA COLETA DE DADOS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Imagine que um profissional da educação física necessita obter 

a massa corporal de todos os seus alunos. Neste caso, o instrumento 

de medida que deveria ser escolhido pelo profissional seria uma 

balança antropométrica, pois esta permite coletar a informação 

desejada. Não adiantaria utilizar outro instrumento de medida, como 

um paquímetro, se este não apresentaria a medida necessária e não 

responderia ao objetivo inicial. Percebe-se, portanto, que para obter 

alguns dados em educação física não envolve apenas grandes 

instrumentos tecnológicos. Alguns instrumentos fazem parte do 

arsenal de trabalho e estão disponíveis no próprio setor de trabalho.  
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Vale lembrar que alguns cuidados devem ser tomados quando 

for fazer a seleção dos instrumentos de coletas bem como durante as 

medidas. Dentro os cuidados devem-se observar se o instrumento de 

medidas está calibrado (ou certificado de calibração válido), se o 

instrumento possui sensibilidade para a aquisição da medida esperada 

e se o funcionamento está adequado. Outros cuidados podem ser 

necessários, dependendo da coleta a ser realizada. Estes cuidados 

devem ser sempre considerados, caso contrário os dados apresentarão 

divergências e anulará os dados obtidos, tomando um tempo ainda 

maior.  

 

PLANEJAMENTO PARA OBTENÇÃO DOS DADOS  

 

Para obter os dados, é necessário que o profissional determine 

protocolo e que este seja bem conduzido, não permitindo desvios 

durante as coletas. Por isso, é fundamental apresentar um 

planejamento adequado. De acordo com Marconi e Lakatos (2001) o 

planejamento da pesquisa pode ser dividido em preparação da 

pesquisa, fases de realização da pesquisa e execução da pesquisa, 

conforme mostra a figura 2.  
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Figura 2 – Etapas que do planejamento e desenvolvimento da pesquisa.  Adaptado 

de Marconi e Lakatos (2008)  

 

A tabela 1 apresenta as definições de cada item da fase de 

preparação da pesquisa. 

 

  

F
a
s
e
 d

a
 p

re
p
a
ra

ç
ã
o
 Decisão  

 

Momento de tomar a decisão de realizar uma 

coleta, seja de interesse próprio ou por outro 

motivo.  

Especificações 

de objetivos  

Toda coleta de dados deve ter um objetivo 

claro, para saber o que vai procurar e o que se 

pretende alcançar.  

Preparação

Decisão

especificação 
dos objetivos 

elaboração de 
um esquema

Constituição da 
esquipe de 

trabalho

levantamento 
de recursos

Fases de realização 
da pesquisa

escolha do 
tema

Formulação do 
problema

Construção das 
hipóteses

Indicações de 
variáveis 

Amostragem

Seleção de 
métodos e 

técnicas

Execução

coleta de dados

Elaboração dos 
dados

Análise e 
interpretação 

dos dados

Conclusões 
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Elaboração de 

um esquema 

Deve-se elaborar um esquema que facilite a 

viabilidade, e que auxilie uma abordagem mais 

objetiva 

Constituição da 

equipe de 

trabalho 

Engloba o recrutamento e treinamento de 

pessoas, distribuição de funções e definição dos 

locais de trabalhos 

Levantamento 

de recursos  

Elaborar uma planilha com a previsão de gastos 

Tabela 1 - definições de cada item da fase de preparação da pesquisa 

 

A tabela 2 mostra as definições da fase e elaboração da pesquisa. 

Cada item deve ser minuciosamente pensado durante as coletas de 

dados em educação física.  

 

E
ta

p
a
 d

e
 r

e
a
li
z
a
ç
ã
o
 

Escolha do 

tema 

Selecionar o assunto de acordo com as 

inclinações, as possibilidades, as aptidões e as 

tendências de quem se propõem a elaborar um 

trabalho científico 

Formulação do 

problema 

O problema é uma dificuldade, teórica ou prática, 

no conhecimento de algo 

Construção das 

hipóteses  

São suposições ou possíveis respostas ao 

problema proposto, no entanto, deve ser feito 

com embasamento teórico 

Indicações das 

variáveis 

Considerar as variáveis que possam interferir ou 

afetar o objetivo, para impedir de invalidar ou 

alterar o resultado da pesquisa 

Amostragem  A amostra é uma parcela convenientemente 

selecionada dentro de um universo (população). 

É um subconjunto do universo. 

Seleção das 

técnicas 

Selecionados de forma clara e objetiva e devem 

adequar-se ao problema a ser estudado 

Tabela 2 - definições da fase e elaboração da pesquisa 

 

 Já na fase da execução da pesquisa, segundo Marconi e Lakatos 

(2008), temos as seguintes definições (tabela 3):  
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Coleta de dados  Inicia-se a aplicação dos instrumentos elaborados 

e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a 

coleta de dados previstos. 

Elaboração dos 

dados  

Os dados devem seguir a seleção, que é quando o 

pesquisador submete os dados a uma verificação 

crítica, a fim de detectar falhas ou erros; a 

codificação, em que são colocados os símbolos 

(exemplo: número “0” (zero) para masculino e “1” 

(um) para feminino);e a tabulação, que é a 

disposição em tabelas, possibilitando maior 

facilidade na verificação das inter-relações 

pessoais. 

Tabela 3 – definições do que precisa ser feito na fase da execução da pesquisa, 

segundo Marconi e Lakatos (2008). 

 

A análise e interpretação dos resultados, que é uma das fases 

descritas na execução da pesquisa, constituem-se no núcleo central do 

nosso estudo e, por isso, serão trabalhados em um tópico específico.  

 

POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população é o conjunto constituído por todos os indivíduos que 

representam pelo menos uma característica comum, ou seja, a 

população consiste na totalidade das unidades de observação a partir 

das quais ou sobre as quais se deseja tomar uma decisão. É o conjunto 

de elementos que têm pelo menos uma característica comum, 

observável. Já a amostra é um subconjunto da totalidade da 

população. É através da amostra é que se faz inferência sobre as 

características da população (MEDEIROS, 2009). Mas para que consiga 

inferir o resultado para a população, a amostra tem que ser 

representativa. Para exemplificar a população e amostra, pense em 

uma situação em que o Conselho Federal de Educação Física queira 

pesquisar o grau de satisfação dos alunos do ensino fundamental e 

médio da rede pública de ensino no que se refere à qualidade da 

disciplina de educação física. Neste a população são todos os alunos da 
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rede pública e a amostra é uma parte dos alunos que irão responder 

ao questionário, conforme mostra a figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3 – Amostragem e Inferência estatística. 

 

A amostra é selecionada porque seria quase impossível realizar 

a pesquisa com toda a população estudada. Por isso, a seleção da 

amostra deve ser realizada de forma muito criteriosa e, a partir de uma 

amostra, o fenômeno poderá ser estudado estatisticamente, sendo 

para tal, necessário descobrir qual a distribuição apropriada e, 

posteriormente, fazer uso das técnicas de estimação, obtendo os 

valores para os parâmetros da distribuição ou de outras características 

de interesse desta população.  

 

TIPOS DE VARIÁVEIS 

 

Os atributos, as características ou medidas que podem sofrer 

alterações entre pessoas ou populações são denominadas variáveis. 

Portanto, uma variável pode ser entendida como uma característica de 

interesse no estudo.  variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas, 

Parte dos 

alunos 

(amostra) 
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m 
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Todos os 

Alunos da rede 

Pública 

(população) 
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sendo que, a qualitativa pode ser nominal ou ordinal, e a quantitativa 

pode ser Discreta e Contínua, conforme se observa na Figura 4.    

Figura 4 – Tipos de variáveis.  Fonte: Adaptado de Bussab e Morettin (2010) 

 

Se as variáveis qualitativas (ou categóricas) possuem uma 

ordenação natural, indicando intensidades crescentes de realização, 

são classificadas de qualitativas ordinais (BUSSAB; MORETTIN, 2010), 

tais como a classe social (baixa, média ou alta), nível de escolaridade 

(fundamental, médio ou superior) e grau de uma doença (grau I, II ou 

III). Perceba que embora não sejam expressas em números, estas 

variáveis possuem ordem crescente.  Se não for possível estabelecer 

uma ordem natural entre as variáveis qualitativas, são classificadas 

como qualitativas nominais (BUSSAB; MORETTIN, 2010). Alguns 

exemplos: sexo (masculino ou feminino), cor da pele (branco, negro 

ou amarelo).   

Variável

Qualitativa

(Categórica)

Nominal

Ordinal

Quantitativa

(Numérica)

Discreta (contagem)

Contínua (Intervalar)



89 
 

 

As variáveis quantitativas, que assumem valores numéricos 

podem ser discretas (apresentam um conjunto finito ou enumerável ou 

contagem, como exemplo número de indivíduos com diabetes em um 

município, número de pessoas sedentárias no curso de educação física) 

ou contínuas. Já as variáveis quantitativas contínuas podem assumir 

valores dentro de um intervalo especificado.  Geralmente o resultado 

provém de uma mensuração (podem assumir qualquer valor entre dois 

limites, por exemplo, a Pressão arterial, Índice de massa corporal etc.). 

 

DADOS  

 

Os dados são observações de uma variável qualitativa ou 

quantitativa de uma amostra. Exemplos: O IMC de um indivíduo é 

“22,6” kg/m2. O gênero de um paciente é “masculino”. O paciente teve 

o desfecho de óbito. As observações ou medidas de uma variável sobre 

todos os n elementos da amostra retirada da população compõe um 

conjunto de dados. Exemplo: A massa corporal de 7 pessoas foi 

anotada na ordem que foram coletados, sendo 70, 80, 85, 90, 56, 62, 

71 kg.  Como foram um total de 7 registros, ficou fácil a visualização. 

Agora pense que você precisa coletar estes mesmos dados de 1200 

pessoas. Já precisa pensar em maneiras de como organizar estes 

dados. Por isso, a análise de dados deve ser feita com extrema cautela 

e avaliação. Isto inclui desde a organização dos dados nas planilhas 

eletrônicas, a digitação dos dados e a escolha das variáveis e softwares 

para realizar a análise que você deseja. No entanto, temos várias 

formas de trabalhar estes dados, incluindo a média, mediana, desvio 

padrão, variância, dentre tantas outras.  Vale ressaltar que os dados 

podem ser obtidos a partir de Medida direta das variáveis de interesse, 

Observação direta dos resultados na experimentação, Aplicação de 

questionário, Entrevistas pessoais, Prontuário do paciente, Bancos de 

dados prontos (IBGE, IPEAD, Ministérios, Fundações, etc.), Pesquisas 
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por telefone ou por internet (método rápido para Obter amostras 

relativamente grandes). 

Observe, na tabela 4, alguns estudos com diferentes formas de 

obtenção dos dados. 

AUTORES TÍTULO DO 

ESTUDO 

INSTRUMENTO 

PARA COLETA DE 

DADOS 

ANÁLISE DE 

DADOS 

PEREZ, Carlos 

Rey. NEIVA, 

Jaqueline 

Freitas de 

Oliveira, 

MONTEIRO, 

Carlos Bandeira 

de Mello 

A VIVÊNCIA DA 

TAREFA MOTORA 

EM AMBIENTE 

VIRTUAL E REAL: 

estudo da 

devolução do 

saque do tênis de 

mesa 

a) o jogo Table 

Tennis da Rockstar 

Games para 

Nintendo Wii, b) 

datashow marca 

Epson; c) mesa 

oficial para a 

prática do tênis de 

mesa; d) robô 

lançador de bolas 

de tênis de mesa 

da marca Tibhar 

modelo Robo Pro. 

Os dados foram 

analisados por 

meio de análises 

descritivas e 

inferenciais. Foi 

realizado o teste t 

de Student 

FINCO, Mateus 

David, FRAGA, 

Alex Branco 

Rompendo 

fronteiras na 

Educação Física 

através dos 

videogames com 

interação 

corporal 

videogame Wii Fit Foi utilizada uma 

ferramenta de 

mineração de 

textos, chamada 

Sobek (MACEDO 

et al., 2009) para 

extração dos 

termos mais 

frequentes. 

PEREIRA, 

Fernanda 

Carolina, 

SERAPIÃO, 

Adriane Beatriz 

de S. e 

GOVONE, José 

Silvio 

O EFEITO DOS 

EXERGAMES NA 

MOTIVAÇÃO 

PARA A PRÁTICA 

DE ATIVIDADE 

FÍSICA EM 

JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS 

Foi aplicado o 

Questionário 

Internacional de 

Atividade Física 

(International 

Physical Activity 

Questionnaire - 
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IPAQ – versão 

curta) 

Tabela 4 – Estudos com diferentes formas para a coleta de dados. 

 

É muito importante que você se acostume a organizar os seus 

dados em planilhas eletrônicas, como por exemplo, as planilhas 

Microsoft Excel. Ao organizar os dados coletados numa planilha 

eletrônica deve-se observar que: 

• Em cada linha são colocados os dados de cada unidade 

observada (indivíduo, item, paciente, animal etc.). Assim, todas 

as características observadas de um caso ficam descritas em 

uma linha. 

• Em cada coluna estão os resultados de uma variável.  

• Grupos diferentes no mesmo estudo devem ficar um abaixo do 

outro, nas linhas.  

•  Na primeira linha ficam os nomes das variáveis 

 

Lembre-se sempre de que o mais importante é conseguir utilizar 

os recursos que dispõe para obter dados ou realizar pesquisas que 

poderão guiar a sua escolha dentro de critérios técnicos e científicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base nas descrições, percebe-se que a análise de dados 

pode variar de simples até algumas com alto grau de complexidade. 

Pode buscar analisar apenas um segmento ou o corpo relacionando 

com o ambiente no qual o movimento acontece. O importante é que 

você comece com observações simples e, à medida que tenha 

conhecimento prática e equipamentos, vá aumentando o grau de 

complexidade e refinando os detalhes de suas coletas. Além disso você 

precisa ter um planejamento de coletas de dados bem definidos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Todo processo ensino-aprendizagem deve basear-se em ações 

bastante específicas a fim de se atingir um objetivo. Não se pode 

imaginar o início de um programa de ensino sem saber exatamente 

quais as necessidades dos nossos alunos. Neste sentido a avaliação 

serve como uma investigação das carências e necessidades dos alunos 

sob diversos aspectos que o contemplam, como por exemplo, o físico, 

o motor, o cognitivo, o social entre outros.  

É natural que muitos profissionais de Educação Física não 

consigam perceber que o aluno deficiente apresente as mesmas 

carências e necessidades do aluno chamado normal, e por isso, não 

percebam que o processo ensino-aprendizagem para este grupo de 

alunos é semelhante ao convencional, com algumas particularidades 

específicas.  

Neste sentido, apresentaremos alguns procedimentos avaliativos 

que podem ajudar ao profissional envolvido na área da Educação Física 

Adaptada a planejar melhor a sua prática de aprendizagem atuando 
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com equipes multidisciplinares, e assim obter o melhor 

desenvolvimento dos seus alunos. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA NA ESCOLA 

 

A Escola Inclusiva parte da ideia de uma sociedade inclusiva que 

se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade 

como característica inerente à constituição de qualquer sociedade. 

Partindo desse princípio, tendo como fundo os aspectos éticos de 

alguns pressupostos filosóficos como os Direitos Humanos, a Escola 

Inclusiva prioriza a necessidade de garantir o acesso e a participação 

de todos, a todas as oportunidades, independentemente das 

peculiaridades de cada indivíduo. Portanto, a Escola Inclusiva se abre 

como um espaço de construção da cidadania, através de Políticas 

Públicas. 

Entre as suas diversas ações, a Escola Inclusiva estabelece 

modificações na estrutura pedagógica e mais especificamente a um 

processo ensino-aprendizagem mais aberto e flexível para atender as 

diferenças individuais de cada aluno. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA E ESPORTES 

 

Quando se fala de Educação Física Adaptada, não existe diferença 

em relação a conteúdos, apenas é reforçada a necessidade de uma 

metodologia que contemple a participação de todos os alunos, num 

processo contínuo de reflexão sobre infraestrutura acessível, 

adaptação de equipamentos, formas de avaliação e a necessidade de 

equipe de apoio e intérpretes, conforme o caso. 

Durante os últimos anos, o esporte para as pessoas com 

deficiência vem crescendo muito, oportunizando que alguns participem 

de eventos esportivos nacionais e internacionais. No entanto, as 

oportunidades ainda são limitadas, especialmente para crianças em 
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idade escolar, muito em função de como este tema é tratado nas 

escolas. 

O esporte para pessoas com deficiência, chamado de Esporte 

Adaptado, foi criado em 1945 como um processo de reabilitação 

motora com o intuito de se reinserir esta pessoa na sociedade. Porém, 

o seu benefício vai mais além do que a tentativa de trazer esta pessoa 

para a sociedade novamente. O Esporte Adaptado tem um sentido mais 

amplo aprimorando as capacidades físicas, motoras, intelectuais do 

indivíduo e com isso resgatando a sua cidadania em frente à uma 

sociedade preconceituosa e egoísta. 

É importante valorizar o trabalho interdisciplinar, com avaliações 

ao longo do processo ensino aprendizagem. A Pessoa com Deficiência 

deverá apresentar um atestado de liberação para a prática de 

exercícios/atividade física4 como qualquer outro aluno. Uma vez 

liberados pelo médico, pode-se realizar a avaliação5 e plano de 

trabalho. Como fazer as adaptações? Primeiramente, é importante 

conhecer os tipos de deficiência: 

• Deficiência Física/motora – “comprometimento do aparelho 

locomotor que compreende o sistema osteoarticular, o sistema 

muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam 

quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, 

podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade 

variáveis, segundo(s) segmento(s) corpora(is) afetado(s) e o 

tipo de lesão ocorrida” (MEC, 2006). Existem algumas condições 

que levam o indivíduo à diminuição (ou perda) de força e 

amplitude de movimento como: Lesão medular; Artrogripose; 

Espinha bífida; Distrofia muscular; amputação; Paralisia Cerebral 

e outras. Qual a etiologia (causa)? É estável? Tem restrições em 

 
4 Atividade física – "qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética – portanto 
voluntário, que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso”; exercício físico -  “uma das 
formas de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento (ou 
manutenção) da aptidão física, de habilidades motoras ou a reabilitação orgânico-funciona” (Caspersen et 
al., 1985 citado por Maciel, 2010, p. 1026). 
5 Para as avaliações deve-se valorizar a equipe interdisciplinar, incluindo fisioterapeutas, psicólogos e 
outros. 
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relação ao movimento? Pode participar de todas as atividades 

adaptadas? Existe alguma recomendação em virtude da 

utilização de medicamentos, órteses ou próteses? Existe alguma 

restrição em relação às atividades considerando as condições 

cardio-respiratórias? Existe alguma restrição ou orientação 

específica em relação às estruturas osteomioarticulares (ossos, 

músculos e articulações - perda/diminuição da massa óssea com 

maior risco de fratura ou instabilidade articular com maior risco 

de luxação)?  

• Deficiência Intelectual – deficiência caracterizada por 

limitações significativas tanto no funcionamento intelectual como 

no comportamento adaptativo, que abrange muitas habilidades 

sociais e práticas diárias. Essa incapacidade se origina antes da 

idade de 18 anos. O funcionamento intelectual – também 

chamado de inteligência – refere-se à capacidade mental geral, 

como aprendizagem, raciocínio, resolução de problemas e assim 

por diante. Uma maneira de medir o funcionamento intelectual é 

uma prova de quociente de inteligência (QI). Geralmente, um 

escore de teste de QI em torno de 70 ou até 75 indica uma 

limitação no funcionamento intelectual (AAID, s.d). 

• Deficiência sensorial – Pode-se considerar a Deficiência Visual, 

auditiva (e também a surdocegueira) como deficiências 

sensoriais - perda total ou parcial de um ou mais sentidos.  

• Deficiência visual - O professor deve obter algumas 

informações básicas, além de realizar também uma 

avaliação para determinar o nível de desempenho do 

aluno: o que o aluno consegue enxergar? Quando (com que 

idade) ocorreu o comprometimento da visão? Qual a 

etiologia? A condição é estável? Como estimular e utilizar 

o resíduo visual? Existe alguma atividade física 

contraindicada? Pratica ou praticou algum esporte ou 

exercício físico? Com essas informações, pode-se elencar 
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recursos auditivos e táteis – cinestésicos, além de 

desenvolver técnicas de orientação e mobilidade, dentre 

elas, as de locomoção com e sem guia vidente e de 

autoproteção. Antes de iniciar qualquer atividade, deve-se 

apresentar o ambiente e materiais para o aluno, para que 

o mesmo possa ter a noção do todo; 

• Deficiência auditiva - condição que acarreta perda parcial 

ou total da audição. O aluno surdo poderá participar de 

todas as atividades, desde que o professor compreenda as 

adaptações necessárias: deve-se utilizar estímulos visuais 

e táteis; Caso o professor não conheça LIBRAS6, deve falar 

olhando para o aluno, possibilitando a leitura labial;  

• Deficiência Intelectual – a Associação Americana de 

Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento define 

deficiência intelectual como uma deficiência caracterizada 

por limitações significativas tanto no funcionamento 

intelectual como no comportamento adaptativo, que 

abrange muitas habilidades sociais e práticas diárias. Essa 

incapacidade se origina antes da idade de 18 anos. O 

funcionamento intelectual – também chamado de 

inteligência – refere-se à capacidade mental geral, como 

aprendizagem, raciocínio, resolução de problemas e assim 

por diante. Uma maneira de medir o funcionamento 

intelectual é uma prova de quociente de inteligência (QI). 

Geralmente, um escore de teste de QI em torno de 70 ou 

até 75 indica uma limitação no funcionamento intelectual 

(AAID, s.d). 

• Surdocegueira - O professor deverá averiguar o nível da 

deficiência apresentado pelo aluno surdocego, 

proporcionando um ambiente rico em experiências e 

 
6 O ideal é que o professor domine LIBRAS ou que o aluno tenha um intérprete para acompanha-lo  
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elaborando atividades de acordo com as condições 

individuais, com o objetivo de:  

Transmitir a informação usando a forma de comunicação 

adequada a cada pessoa surdocega e ou múltipla, ou seja, a 

que atende as reais necessidades da pessoa. [...]Abordagens 

multissensorial: 

• Experiências táteis: forma de adquirir informações 

acerca do mundo. 

• Experiências olfativas e de paladar: ajuda a 

compreender melhor o mundo que a rodeia. 

• Experiências sinestésicas e proprioceptivas: ajuda na 

organização corporal e movimentos”. (ENSAIOS 

PEDAGÓGICOS – MEC, 2005) 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

O que une estas duas faces da Educação Física Adaptada no 

processo ensino-aprendizagem é a avaliação. Para entendimento neste 

capítulo, chamaremos avaliação como Processo Avaliativo, já que a 

avaliação é uma etapa própria deste processo. 

O Processo Avaliativo apresenta diversas características que 

devem ser observadas e controladas. 

 

PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO 

 

Devemos, antes de iniciar a nossa avaliação, responder a 4 perguntas 

básicas: 

• O que avaliar? 

o A avaliação deve abranger as dimensões cognitivas 

(competências e conhecimentos), motora (habilidades 

motoras e capacidades físicas) e atitudinal (valores). 

• Por que avaliar? 

o Selecionar, classificar e aprovar ou reprovar. 

o Verificar o progresso em termos de mudanças de 

comportamento. 

o Verificar as aprendizagens do aluno. 
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• Como avaliar? 

o Através de procedimento específico, padronizado, 

altamente relacionado ao seu objetivo e com validação 

científica, empregando técnicas e instrumentos para medir 

e avaliar determinadas características ou habilidades com 

precisão dando, desta forma, origem a um trabalho de 

maior credibilidade 

• Quando avaliar? 

o Antes do processo ensino-aprendizagem (avaliação 

diagnóstica) 

o Durante o processo ensino-aprendizagem (avaliação 

somativa) 

o Após o processo ensino-aprendizagem (avaliação 

formativa) 

Após responder estas perguntas devemos seguir uma ordem de 

execução do Procedimento Avaliativo para que possamos estabelecer 

os mecanismos de ensino com mais precisão. 

• Testar (teste): realizar um trabalho específico utilizado para 

aferir um conhecimento ou uma habilidade de uma pessoa, ou 

seja, aplicar um teste. 

• Medir (medida): quantificar a resposta do teste. É uma técnica 

capaz de nos dar, através de processos precisos e objetivos, 

dados quantitativos que exprimam caracteristicamente, e em 

bases numéricas, as qualidades que desejamos situar. 

• Avaliar (avaliação): investigar o fenômeno e sua explicação. 

Saber o porquê do resultado e a partir disso estabelecer as 

orientações para o processo ensino-aprendizagem. 

Outro item importante dentro do Processo Avaliativo é a nossa 

forma de comparação entre os resultados obtidos após a aplicação dos 

testes. Existem duas maneiras de se fazer isso: 

• Avaliação por Norma: neste caso utilizamos como padrão de 

referência a tomada de decisão baseado em outros. Muitas vezes 
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este tipo não é encontrado na Educação Física Adaptada, já que 

existem poucos testes validados cientificamente com grupos 

populacionais específicos para o que se pretende avaliar. Sendo 

assim, a próxima forma pode ser mais aplicável. 

• Avaliação por Critério: o padrão de referência é a tomada de 

decisão baseada em grupos populacionais com preferências 

específicas. Este tipo é usado no dia a dia do profissional, já que 

a referência é o próprio grupo e feito com um rigor científico 

menor. 

Devemos ter também, estabelecido de forma clara os objetivos 

que pretendemos atingir: 

• Avaliar o estado do aluno ao iniciar o programa de aula. 

• Detectar deficiências, permitindo uma orientação no sentido de 

superá-las. 

• Auxiliar o aluno na escolha de uma atividade física que, além de 

motivá-lo, possa desenvolver suas aptidões, assim como no 

Esporte Adaptado. 

• Contribuir na elaboração de diagnósticos direcionados ao 

acompanhamento do estado de saúde. 

 

AVALIAÇÃO DE COORDENAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES 

 

SPLIT TEST 

 

O teste é realizado em um terreno plano e liso, mas não 

escorregadio. No chão, deve ser desenhado uma linha perpendicular 

em relação ao testado de 50 cm de comprimento. O testado deverá 

colocar seu pé esquerdo a frente desta linha e o outro pé atrás desta 

linha. Ao sinal do avaliador, o testado deverá executar saltos 

simultâneos com o pé que estava a frente para trás da linha e o pé que 

estava atrás da linha para frente da linha e retornando à posição inicial, 

sendo computado um ciclo. O testado deverá executar vinte e cinco 
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ciclos completos e será marcado o tempo de execução para os vinte e 

cinco ciclos executado. O aluno não poderá tocar com os pés nas linhas, 

caso isso aconteça, o teste deverá ser reiniciado com no máximo de 

duas tentativas. Objetivo do teste: medir a coordenação motora em 

movimentos saltatórios ântero-posterior assimétricos.  

 

A figura 2 mostra os movimentos do Split Jump Test. 

 

 

 

 

SIDE STEPPING TEST 

 

O teste é realizado em um terreno plano e liso, mas não 

escorregadio. No chão, deve ser desenhado três linhas, paralelas entre 

si, de 50 cm de comprimento e distantes 40 cm entre elas. O testado 

deverá se posicionar com os pés paralelos fora do espaço entre as 

linhas laterais e central. Ao sinal do avaliador, o testado deverá 

executar saltos laterais simultâneos (de dentro para fora) e retornando 

à posição inicial, sendo computado um ciclo. O testado deverá executar 

vinte e cinco ciclos completos e será marcado o tempo de execução 

para os vinte e cinco ciclos executados. O aluno não poderá tocar com 

os pés nas linhas, caso isso aconteça, o teste deverá ser reiniciado com 

no máximo de duas tentativas. Objetivo do teste: medir a coordenação 

motora em movimentos saltatórios laterais simétricos.  
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A figura 3 mostra os movimentos do Side Stepping Test. 

 

AVALIAÇÃO DE EQUILÍBRIO 

  

O equilíbrio é a capacidade de manter a posição do corpo sobre 

sua base de apoio, seja ela estacionária ou móvel. Denomina-se 

equilíbrio estático o controle da oscilação postural na posição imóvel e 

a utilização de informações internas e externas associada à ativação 

muscular como reação às perturbações de estabilidade e equilíbrio 

dinâmico (ALMEIDA et al., 2010). Por isso, é importante que o 

profissional fique atente e saiba avaliar ambas as dimensões. Para 

avaliação do equilíbrio utilizar de alguns testes, tais como: 

• Teste de Romberg. Neste teste, o avaliado é orientado a ficar em 

pé, com os braços juntos ao corpo. A princípio, os olhos devem 

ficar abertos, mas precisam ser fechados alguns segundos 

depois. Isso é feito para observar a diferença entre a oscilação 

com e sem o auxílio da visão.São esperadas algumas oscilações, 

principalmente nas articulações e nos tornozelos e nos joelhos, 

mas quedas são preocupantes. Quando elas são laterais, há 

indícios de lesões labirínticas periféricas. Em outros tipos de 

quedas, como as para trás, há a possibilidade de lesões centrais. 

• Escala de equilíbrio de Berg: É uma avaliação funcional baseada 

em 14 itens comuns do dia a dia, sendo que cada item possui 

uma escala ordinal de 5 alternativas que variam de 0 a 4 pontos 

e que totalizam até 56 pontos).  Os diferentes itens avaliam o 
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controle postural, incluindo o estável e o antecipatório e que 

requerem diferentes forças, equilíbrio dinâmico e flexibilidade.  

Para aplicar este teste é necessário apenas um cronômetro e 

uma régua como equipamentos e a sua execução leva-se em 

torno de 15 minutos. A escala de Berg tem sido amplamente 

utilizada para avaliação de idosos.  

• Teste de Tinetti: Consiste em 16 itens em que 9 são destinados 

para avaliar o equilíbrio e 7 para a avaliar a marcha. Portanto 

pode ser usado para avaliar o equilíbrio dinâmico e as 

anormalidades da marcha. Para cada item varia de 0 a 1 ou de 0 

a 2, com uma contagem mais baixa que indica uma habilidade 

física mais pobre. A pontuação total é a soma da pontuação do 

equilíbrio e da marcha. A pontuação máxima é de 12 pontos para 

a marcha, de 16 para o equilíbrio e de 28 para a total.  

• Apoio unipodal: Deve-se demarcar um ponto em um quadro 

aproximadamente 2 metros de distância do avaliado e na altura 

de seus olhos. Solicita-se que o avaliado olhe para esse ponto, 

colocando as mãos na cintura e que eleve uma das pernas 

(escolhida pelo próprio avaliado) flexionando o joelho. O tempo 

é marcado com um cronômetro, até chegar a um máximo de 30 

segundos ou até que o indivíduo se desequilibre. O teste deve 

ser repetido com a perna oposta a elevada inicialmente, e 

executado três vezes em cada perna, alternadamente, obtendo-

se a média dos tempos cronometrados.  

 

AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR MANUAL 

  

O teste de força muscular manual pode ser realizado por 

profissional habilitado, como médicos e fisioterapeutas, porem o 

trabalho interdisciplinar é imprescindível, uma vez que os resultados 

dos testes podem contribuir para a elaboração de tarefas no dia a dia 

do aluno, com mais precisão e segurança. A classificação da força 
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muscular pode ser realizada por meio do protocolo de Hislop e 

Montgomery (2008), que possui pontuação de 0 a 5, conforme o 

Quadro 1: 

 

Grau Definição 

0 (zero) Sem contração 

1 (um) Contração sem movimento 

2(dois) Consegue realizar o movimento sem 

vencer a gravidade 

3 (três) Consegue realizar o movimento 

vencendo a gravidade 

4 (quatro) Vence uma resistência leve 

5(cinco) Força e amplitude de movimento 

“normal” 

Quadro 1 – Classificação de força muscular - adaptado Hislop e Montgomery (2008). 

 

AVALIAÇÃO DA AGILIDADE  

 

A agilidade é habitualmente considerada como a habilidade de 

controlar a posição do corpo enquanto se muda de direção rapidamente 

e, por isso, envolve alguns vários aspectos como capacidades físicas, 

processos cognitivos e habilidades técnicas. Para avaliar a agilidade 

pode-se utilizar o seguinte teste. 

• Teste de shuttle-Run:  consiste em mensurar o tempo gasto para 

realização de um percurso definido em movimento de ida e volta. 

O voluntário inicia colocando em afastamento posição ântero-

posterior suas pernas e ao sinal do avaliador, segue em 

velocidade máxima até dois pequenos blocos de madeira ou 

material similar, dispostos equidistantes da linha inicial 9,14m. 

Chegando a este ponto, o avaliado pega um dos blocos e o leva 

até o local de partida, colocando-o atrás da linha. Em seguida, 

sem interromper seu deslocamento, busca o segundo bloco 

procedendo da mesma forma. O bloco não deve ser jogado nem 



105 
 

 

arremessado, bem como o avaliado deve transpor uma ou duas 

pernas a frente da linha, para validar seu deslocamento. Todo 

trajeto é cronometrado e é finalizado quando o voluntário 

ultrapassa a linha pela segunda vez (MIGUEL; CAMPOS, 2016). 

 

Outra opção para a realização de testes, a bateria de testes KTK, 

desenvolvida em 1974, por Kiphard e Schilling, tem como objetivo 

avaliar a coordenação motora de crianças, abrangendo equilíbrio, 

ritmo, força, lateralidade e agilidade, sendo sua duração de 

aproximadamente 20 minutos. São utilizados no teste: trave de 

equilíbrio; saltos monopedais; saltos laterais; transferências sobre 

plataformas (NASCIMENTO et al., 2019).  

 Pode ser aplicado em crianças com deficiência ou não. De fácil 

aplicação e leitura dos resultados, o KTK pode ser utilizado para a 

avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da coordenação 

motora dos alunos (NASCIMENTO et al., 2019). 

My Jump, um aplicativo para celular, é outra ferramenta simples 

para obter dados, neste caso, para testes de saltos (GALLARDO-

FUENTES et al., 2019). 

Além das ferramentas para a coleta de dados, existem outros 

recursos que podem ser utilizados para auxiliar na análise dos dados, 

como o Kinovea7, que é um software que pode ser utilizado para a 

análise de movimentos (fotos e vídeos). Ele apresenta uma série de 

ferramentas que possibilitam marcar imagens, bem como medir 

comprimentos e ângulos. Além disso, é gratuito e com código aberto. 

Quando se trabalha com muitos vídeos e imagens, ferramentas 

para compactar os arquivos podem ser muito úteis. O software 

HandBrak8  tem código aberto e gratuito e pode ser utilizado para 

comprimir vídeos mantendo uma qualidade adequada para a análise de 

movimentos. 

 
7 https://www.kinovea.org/  
8 https://handbrake.fr/  
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O OpenPose9 representa um sistema capaz de detectar, em 

tempo real, pontos do corpo humano, (no total 135 pontos-chave). O 

OpenPose está disponível gratuitamente para uso não comercial 

(https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose).  

 

 

AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES  

 

A avaliação da coordenação entre tronco e membros pode ser 

testada durante o exame do equilíbrio ou solicitando que o avaliado 

incline o corpo para frente, para os lados e para trás, e verificando-se 

se ocorrem as correções apropriadas. A coordenação apendicular pode 

ser testada por alguns testes como index-nariz (o avaliado deve tocar 

o indicador na ponta do nariz e estender o braço, repetindo o 

movimento diversas vezes), index-index (o alvo é o próprio dedo do 

examinador, que muda de posição quando o indivíduo está levando seu 

dedo ao nariz – Figura 1) e calcanhar-joelho (avaliado deve tocar o 

joelho com o calcanhar contralateral). É considerado positivo quando 

houve há desvio da posição durante o teste, ou quando ocorreu 

diminuição na qualidade da resposta com os olhos fechados 

(CARVALHO et al., 2019).  

 

 

Figura 1 –Teste index-nariz 

 

 
9 https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose  

  https://www.youtube.com/watch?v=vTC0QKR_uM0 

  https://www.youtube.com/watch?v=pW6nZXeWlGM&t=3s  
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Pode-se também avaliar a diadococinesia, observando a 

capacidade de realizar movimentos alternados e sucessivos. Neste 

caso, avalia-se por meio de movimentos alternados de pronação e de 

supinação do antebraço (figura 2) ou de flexão e extensão dos pés. A 

diadococinesia está alterada (disdiadococinesia) nas síndromes 

cerebelares (ALBUQUERQUE et al., 2017). 

 

 

Figura 2 – Avaliação da diadococinesia realizando pronação e supinação do 

antebraço  

 

AVALIAÇÃO DA ESPASTICIDADE  

   

Lianza et al. (2001) recomendam que para a avaliação da 

espasticidade10 pode-se utilizar indicadores quantitativos e qualitativos 

para identificar os padrões clínicos de disfunções. A avaliação 

qualitativa envolve a aplicação de escalas que dependem da 

interpretação do avaliador, sendo a mais amplamente utilizada a Escala 

modifica de Ashworth - EMA (ALVES, 2019), disposta no quadro 2.  

Nesta escala, o avaliador realiza movimentos passivos de uma 

articulação e classifica o nível (de 0 a 4) conforme a resistência imposta 

ao movimento. 

 

 
10 Distúrbio motor decorrente de uma lesão no neurônio motor superior que gera hipertonia e hiperreflexia 
muscular.  
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Nível Resposta do Tônus Muscular 

0 Sem aumento do tônus muscular 

1 Discreto aumento no tônus muscular, manifestado pelo apreender e 

liberar, ou por mínima resistência ao final da amplitude de movimento, 

quando a parte (ou partes) afetada é movimentada em flexão e extensão  

1+ Discreto aumento no tônus muscular, seguido de resistência em menos da 

metade da amplitude de movimento 

2 Marcante aumento do tônus muscular na maior parte da amplitude de 

movimento, porém o movimento ainda é facilitado 

3 Considerável aumento no tônus muscular, com movimentos passivos 

dificultados 

4 A parte (ou partes) afetada mostra-se rígida à flexão ou extensão 

Quadro 2 - Escala Modificada Ashworth - Adaptado de Bohannon e Smith (1986). 

 

Na busca de apresentar um método quantitativo de avaliação da 

espasticidade que minimize a subjetividade e que seja de com baixo 

custo, recentemente investigou-se o uso dos sinais de 

mecanomiografia11 (MMG) como forma de avaliação da espasticidade 

(SANTOS et al, 2016).  Em estudos iniciais, verificou-se correlação 

entre os níveis de espasticidade pela EMA com os sinais da MMG. Para 

determinar a correlação, os pesquisadores realizaram o teste pela EMA 

enquanto simultaneamente coletavam os sinais da vibração por meio 

de um sensor posicionado na pele sobre o ventre muscular dos 

músculos flexores de cotovelo (conforme exemplo na Figura 3) e 

joelho. Os pesquisadores concluíram que houve alta correlação 

utilizando o processamento no domínio do tempo, o que permite inferir 

que é possível determinar uma escala métrica baseando-se nesta 

grandeza. 

 
11 Técnica que permite medir as vibrações geradas pela contração muscular e eventos 

de alongamento. Essas vibrações originam-se no interior do músculo e são 

registradas na superfície da pele por meio de acelerômetros.  
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Figura 3 – Avaliação da espasticidade pela EMA enquanto coletam-se os 

sinais de MMG dos músculos flexores de cotovelo 

 

Vale ressaltar que os testes Manual de força e a avaliação da 

espasticidade são mais comumente aplicados por fisioterapeutas e 

médicos, porém quando o profissional da educação física atua com 

pessoas com deficiência física por comprometimento neurológico, deve 

reconhecer tais testes, pois em muitos casos o profissional irá receber 

laudos de outros profissionais e deverá interpretar os resultados. 

 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 

INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) 

 

Existe uma classificação mundialmente conhecida, recomendada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS – World Health Organization, 

WHO) que é a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde - International Classification of Functioning, 

Disability and Health, ICF) (WHO, 2018). A CIF utiliza um sistema 

alfanumérico no qual as letras b, s, d e e são utilizadas para indicar, 

respectivamente: Funções do Corpo, Estruturas do Corpo, Atividades e 

Participação e Fatores Ambientais. Essas letras são seguidas por um 

código numérico que começa com o número do capítulo (um dígito), 

seguido pelo segundo nível (dois dígitos) e o terceiro e quarto níveis 

(um dígito cada). Os constructos da CIF organizam-se de maneira que 
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as categorias mais amplas são definidas de forma a incluir 

subcategorias mais detalhadas, completando assim a taxonomia da 

classificação” (BRASIL, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As avaliações são imprescindíveis para que as aulas de Educação 

Física sejam elaboradas de acordo com a necessidade dos alunos, 

propiciam parâmetros para melhor análise e tomada de decisões. 

Deveriam ser sempre elaboradas/preparadas conforme a necessidade 

e perfil dos alunos, independentemente de ser ou não uma Pessoa com 

Deficiência. Respeitar as diferenças pode despertar uma nova forma 

de ensinar e de aprender. Apresentamos, neste capítulo, algumas 

reflexões sobre avaliação.  Sempre que possível, sugere-se conversar 

com os demais profissionais. Planejar e realizar as avaliações com a 

proposta de inclusão de todos os tipos de deficiência não é tarefa fácil, 

mas é possível. Lembre-se de que cada tipo de deficiência pode 

precisar de uma adequação, conforme foi comentado. Aproveite para 

refletir sobre os testes comentados e investigue outros, pense em 

como adaptar cada um para diferentes tipos de comprometimentos 

funcionais, intelectuais e/ou sensoriais. Que cada novo desafio seja o 

incentivo para continuar na busca de adaptações de testes cada vez 

mais inclusivas. 

A verdadeira limitação está naquele que não consegue perceber 

o quanto temos a aprender com as diferenças. A dificuldade, muitas 

vezes, não está no aluno com deficiência, mas nas metodologias 

utilizadas, que não oportunizam a verdadeira equidade no processo 

ensino aprendizagem. 
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7 

MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA: RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 

 

Carlos Alberto Holdefer 

Evelyne Correia 

Paloma Herginzer 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo tem por objetivo descrever a relação entre os 

professores dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Educação 

Física e os alunos por meio das mídias sociais. Buscou-se a partir de 

uma revisão bibliográfica e de relatos de experiências, identificar as 

especificidades e possibilidades existentes nesta relação virtual entre 

professor e aluno, utilizando as mídias digitais como ferramenta de 

aproximação.  

 Com o advento e massificação das tecnologias, a Educação a 

Distância (EaD) se destaca como opção de uma formação de qualidade 

a uma parcela da população que não tem condições de realizar a da 

graduação de maneira presencial. Para que esta aproximação entre 

aluno e professor aconteça de maneira efetiva, as ferramentas de 

comunicação devem ser exploradas de forma que o aluno se sinta parte 

integrante do curso, podendo acompanhar as novidades e interagir 

com os professores. 

 As redes sociais permitem que os alunos acompanhem em tempo 

real as novidades propostas pela coordenação dos cursos e por ser um 

fenômeno que faz parte da rotina da maioria da população, consegue 

atingir o objetivo que é levar aos discentes características e 
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peculiaridades que transmitem credibilidade e empatia entre os corpos 

docente e discente. 

 

A TECNOLOGIA E A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A tecnologia tem papel importante na evolução da humanidade. 

Nas esferas do trabalho, historicamente, homens foram substituídos 

por máquinas o que desencadeou a necessidade de busca por 

adaptações às novidades tecnológicas. Segundo Ribeiro (1986, p. 14):   

  

As mudanças na organização do processo de trabalho, quer 

pela introdução de inovações tecnológicas, quer por métodos 

de racionalização (taylorismo, fordismo, etc.) trazem consigo 

alterações nos requisitos da qualificação.   
 

Eis que surge, para encurtar distâncias, acelerar a produção em 

fábricas e empresas de inúmeros segmentos, um fenômeno que 

transformaria de vez a vida e suas respectivas relações na 

humanidade: a internet.  

 Para Kurose (2013, p. 3): 

 
A internet é uma rede de computadores que interconecta 

centenas de milhões de dispositivos de computação ao redor 

do mundo. Há pouco tempo, esses dispositivos eram 

basicamente PCs de mesa, estações de trabalho Linux, e os 

assim chamados servidores que armazenam e transmitem 

informações, como páginas da Web e mensagens de e-mail. 

No entanto, cada vez mais sistemas finais modernos da 

Internet, como TVs, laptops, consoles para jogos, telefones 

celulares, webcams, automóveis, dispositivos de 

sensoriamento ambiental, quadros de imagens, e sistemas 

internos elétricos e de segurança, estão sendo conectados à 

rede.  

 

 

 Todos estes dispositivos se tornaram populares entre a 

população adepta às novidades que estes recursos trariam, o que 

tornou um constante movimento de atualizações, novidades e criações 

cada vez mais audaciosos. Ainda para Kurose (2013), o termo rede de 

computadores tende a ser cada vez mais desatualizado, pois cresce o 
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número de equipamentos não tradicionais que estão sendo ligados à 

internet.  

Este fenômeno transformaria a vida e o modo de pensar e agir 

de uma sociedade recente. De acordo com Maynard (2016), o mundo 

precisa reconhecer que o convívio com as tecnologias digitais e com a 

internet é relativamente recente e que ainda temos muito a aprender 

com elas. Constantemente surgem novidades e recursos que se 

transformam em potenciais negócios para consumidores sedentos por 

“evolução”. Moura (2016), cita que no Brasil nos anos 2000, aconteceu 

o grande “boom” de computadores e acesso à internet com números 

respeitáveis, embora ainda longe de uma ampla inserção digital. Isto 

facilitou o acesso à informação e transformou o que chamamos de 

contatos virtuais.  

Estes contatos superaram dificuldades de comunicação até então 

encontradas. De acordo com Colnago e Bueno (2015, p. 3): 

 

O  processo de digitalização e virtualização dos meios de 

comunicação, viabilizado a partir do desenvolvimento das 

tecnologias digitais de informação e de comunicação, ampliou 

largamente o acesso dos usuários a informações dos mais 

diversos gêneros, gerou enormes possibilidades de produção 

de conteúdo e potencializou, em grande dimensão, a 

comunicação entre os indivíduos, promovendo a interação 

social e criando novas oportunidades de socialização, que 

atualmente extrapolam os limites geográficos. 

 

 

 Esse meio de comunicação acelerou o tempo de resposta, 

aproximando familiares e amigos separados pela distância. Até então, 

esse contato era realizado por cartas, que demorava dias ou até meses 

para chegar ao destino.  

A disseminação da notícia passou a ser em tempo real. 

Acontecimentos marcantes podem ser acompanhados ao vivo, de 

diversas partes do mundo. A internet tende a ser indispensável à 

grande parte da população, que consome seus produtos diariamente e 

passou a ser parte da rotina da maioria da população mundial. 
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A oportunidade de conhecimento surgiu neste cenário com a 

facilidade de acesso a livros, artigos, sites informativos, 

entretenimento, entre outros. A principal inovação desse cenário 

informativo e formativo foi a criação dos cursos de EaD que 

oportunizam o acesso à graduação e oferecem um ensino de qualidade 

aos estudantes. Este modelo de ensino permite que mesmo na 

distância os alunos e professores estejam conectados e em sintonia, 

ainda que em locais, realidades e horários diferentes. Na EaD o aluno 

cria sua rotina de estudos baseado em sua disponibilidade de horários 

ou preferências e tem a oportunidade de solicitar auxílio aos 

professores por meio de tutorias, solicitações e via atendimento online. 

Para além da EaD, o uso das tecnologias está intimamente 

inserido em todas as Instituições de ensino que contam com 

laboratórios de informática disponíveis à pesquisa e interação dos 

alunos com os meios tecnológicos. 

Para Roppel e Mendes (2017, p. 25): 

 

Com o uso das tecnologias digitais, as pessoas se comunicam 

simultaneamente por todo planeta, em lugares diferentes, 

transmitindo conhecimento. A interdisciplinaridade e a 

mediação digital caminham juntas proporcionando novos rumos 

no processo de ensinar e de aprender de maneira moderna e 

inovadora. A interação das disciplinas na escola, com o uso da 

mediação digital, estabelece uma conexão positiva e dá aos 

professores novas possibilidades para que seus educandos 

aprendam melhor e mais felizes inseridos no meio virtual, pois 

este é o mundo dos adolescentes, o mundo da era digital. 

 

 Outra evolução da era digital foi o advento das redes sociais na 

internet. Este fenômeno trouxe a possibilidade de ampliação das 

relações, permitindo contatos virtuais cada vez mais concretos.  

Boyd e Fjlison (2007) apud Colnago (2015, p. 4) definem as 

redes sociais na internet como: 
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Serviços baseados na web que permitem aos usuários 

construir um perfil público ou semipúblico dentro de um 

sistema limitado, articular-se com outros usuários com os 

quais se estabelece urna conexão voluntária, e percorrer não 

só a sua lista de conexões, como também a relação de ligações 

estabelecidas por outras pessoas dentro do sistema. 

 

Terra (2010) afirma que é a partir da comunicação mediada pelos 

computadores, especialmente na segunda metade dos anos 1990, que 

surgem as redes sociais online, que compreendem ambientes onde os 

indivíduos podem processar trocas de informações associadas à 

interação, levando à comunicação por meio de conexões.  

Estas comunicações podem ser conceituadas como: 

 

Interatividade, serviços dirigidos a públicos novos e 

segmentados, novos públicos com características específìcas, 

tecnologias que permitem novas formas de administração de 

dados; melhores relações custo benefício; mediação mais 

efetiva de resultados comunicacionais (TERRA, 2010, p. 52). 

 

Os benefícios das mídias sociais são visíves em tempos atuais, 

sendo utilizados como simples interações entre indivíduos, 

disseminações rápidas de informações, como também aproximação de 

instituições de ensino com seus alunos, sendo usado como estratégias 

de marketing para informar e interagir com alunos de instituições de 

ensino, especialmente na modalidade EaD. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROFESSOR DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA EAD 

 

Os cursos de Bacharelado e de Licenciatura em Educação Física 

são ofertados desde 2016 e fazem parte Instituição de Ensino Superior 

(IES) e da Área de Linguagens Cultural e Corporal, a qual é composta 

também pelos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em Artes 

Visuais e de Licenciatura em Música. O uso das redes sociais iniciou em 

2017, no entanto, o período analisado para esse estudo foi o ano de 

2019, especificamente para os cursos de Educação Física (EF). As 
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postagens nas redes sociais ocorreram de março a dezembro de 2019 

e foram realizadas em duas redes sociais, o Facebook, a partir de um 

perfil do coordenador do curso e página social, e outra através do 

Instagram com um perfil para ênfase em imagens, ambos criados 

especificamente para as postagens dos cursos. 

  Para a organização das postagens, foi elaborado um fluxo pelo 

setor responsável pelas mídias sociais da IES. O setor de mídias é 

composto por professores e demais profissionais e estagiários das 

áreas de comunicação e estabelece padrões para as postagens de 

todos os cursos que pertencem à Escola Superior de Educação, além 

de realizar acompanhamento e controle de qualidade e de acessos das 

postagens. A escolha dos tipos de postagens, bem como o objetivo de 

cada conteúdo foi realizada pelo setor de mídias por meio de pesquisas 

na área de mídias sociais digitais. O cronograma semanal consistia na 

seguinte distribuição entre os dias úteis da semana: 

• Segunda-feira: vídeo do coordenador dos cursos de 

Bacharelado e de Licenaicatura em Educação Física, com 

duração máxima de um minuto. 

• Terça-feira: texto contendo aproximadamente 40 palavras e 

link de texto ou notícia. O tema deveria ser obrigatoriamente 

relacionado à uma das disciplinas que os alunos estivessem 

cursando no período de postagem. 

• Quarta-feira: foto produzida pelos professores dos cursos com 

uma breve descrição. A foto deveria obrigatoriamente ter 

relação com uma das disciplinas que os alunos estivessem 

cursando no período da postagem. 

• Quinta-feira: palavra do coordenador, texto contendo em torno 

de 70 palavras indicando curiosidades ou notícias interessantes 

da área da Educação Física, acompanhado de link de texto ou 

reportagem para leitura e aprofundamento do tema. 

• Sexta-feira: vídeo elaborado pelos professores dos cursos, ou 

link de vídeo da internet. O vídeo deveria, obrigatoriamente, ter 
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relação com as disciplinas que os alunos estivessem cursando 

no período da postagem. 

Todas as imagens inseridas nas redes sociais digitais eram 

companhadas da (hashtag) #paratodosverem com a descrição 

completa, promovendo acessibilidade aos alunos deficientes visuais, 

uma vez que o deficiente visual consegue imaginar a foto através da 

descrição da imagem.  As postagens tinham conteúdos relacionados às 

disciplinas cursadas pelos alunos e visavam aprofundar os 

conhecimentos dos alunos e incentivar a leitura de textos e notícias 

relevantes para a disciplina, já os conteúdos contendo fotos e vídeos 

dos professores tinham como principal objetivo aproximar os 

professores dos alunos do curso, demonstrando o dia a dia de trabalho, 

eventos realizados pelos professores dos cursos e as atividades das 

gravações e das aulas interativas (ao vivo). 

 

 

Figura 1: Postagem de foto realizada nas mídias digitais com a descrição de 

imagem #Pratodosverem. As professoras dos cursos de Educação Física em aula ao 

vivo demonstrando um circuito psicomotor nos estúdios de gravação. 

 

Para que houvesse controle de qualidade e organização na 

postagem dos conteúdos deveria ser respeitado o fluxo de postagem, 

o qual consistia em seis etapas:  

 

• Primeira etapa - entrega do fluxo bimestral para um dos 

professores, o qual era responsável por acompanhar as demais 

etapas até a postagem;  
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• Segunda etapa - o professor responsável realizava a distribuição 

da elaboração dos conteúdos de cada postagem entre os 

professores dos cursos levando em consideração o campo de 

atuação e a afinidade com os temas para cada professor; 

•  Terceira etapa - recebimento de todos os conteúdos em uma 

data única, pré-fixada em comum acordo com os professores; 

•  Quarta etapa - envio dos conteúdos para o setor de mídias 

sociais da IES com, no mínimo, uma semana de antecedência da 

data de postagem para revisão de língua portuguesa por 

professores da IES; 

•  Quinta etapa - envio das palavras chaves para o setor de 

marketing da IES para busca no banco de imagens e elaboração 

de arte gráfica para ilustração dos conteúdos de textos;  

• Sexta etapa - postagem dos conteúdos nas redes sociais.  

 

Após a postagem dos conteúdos nas redes sociais, o professor 

responsável realizava o acompanhamento das interações dos alunos 

respondendo comentários, mensagens e acompanhando o alcance das 

postagens a partir dos dados gerados pelas próprias ferramentas das 

redes sociais. Para isso, foi criado um perfil nas redes sociais para o 

professor responsável pelas postagens. 

 

 

Figura 2: Exemplo de dados gerados pela rede sociais digital em relação às 

postagens de 2019. 
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Além das postagens diárias bimestralmente, acontecia um 

programa ao vivo, transmitido pelas redes sociais digitais, o Programa 

Em Movimento, mediado pelo coordenador do curso. O programa 

contava com a participação de professores e profissionais convidados, 

com um intérprete de libras e a interação ao vivo dos alunos via chat. 

A participação dos alunos no debate via chat possibilitava conhecer 

alguns dos alunos do curso de várias regiões do Brasil, o que por vezes 

deixava o debate muito interessante tendo em vista as diferentes 

culturas relacionadas ao esporte e ao corpo, além da atuação dos 

profissionais de educação física de diferentes regiões. Os temas do 

programa eram variados e abarcavam diferentes esferas do campo de 

atuação dos futuros profissionais de educação física, os alunos. 

Durante o ano de 2019 ocorreram seis edições do Programa Em 

Movimento com os seguintes temas: envelhecimento e longevidade, 

história de vida, educação e capital cultural, significações e 

ressignificações do corpo na cultura ocidental, mídia e futebol, por trás 

dos bastidores, (Trans) Gênero no esporte e a atuação das mulheres 

nos cenários das artes e do esporte. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTUDANTE DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA EAD 

 

    Todo e qualquer envolvimento com o aluno e curso (professores, 

informações, conteúdos) são importantes e fundamentais para a 

formação acadêmica, principalmente em uma graduação EaD e as 

mídias digitais são importantes aliadas nessa parceria de comunicação 

entre aluno e professor.  

O acolhimento do professor em suas redes sociais com o aluno, 

o contato informal, conhecer e ver a realidade e histórias dos 

professores, outras atividades que exercem é importante, por fotos e 

principalmente vídeos que muitas vezes não são necessariamente da 

disciplina em andamento, porém direciona a várias possibilidades de 
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ensino e conhecimento, a aproximação com outros alunos de outras 

cidades, estados, com diferentes realidades também traz uma reflexão 

interessante, uma aproximação maior e até divisão de conhecimentos 

e experiências acadêmicas ou não. 

As mídias sociais não são as únicas ferramentas de comunicação 

oferecidas pela instituição, também são proporcionadas ao aluno 

dentro do ambiente virtual através de direcionamentos para o contato 

diretamente com tutores, coordenadores e outras equipes e setores 

que ajudam em todo o processo de formação do aluno. Com essas 

ferramentas a disposição do aluno o ensino EaD se torna tão próximo 

quanto o ensino presencial, porque existem constantes interações, 

conversas, discussões e muito compartilhamento de experiências.  

Nesse relato foi abordada a visão de um aluno do curso de 

Licenciatura em Educação Física EaD sobre o efeito que as mídias 

sociais do seu curso e professores resultam em sua formação 

acadêmica, qual a importância de um conteúdo claro e didático para o 

aluno, as questões visuais e a aproximação que todas essas 

ferramentas proporcionam em ambas as partes.  

Foram divididos em tópicos as importantes questões apontadas 

nas mídias digitais oferecidas pelos professores e instituição, todos os 

pontos e eixos de comunicação e as questões didáticas observadas e 

que atraem o aluno a essa reflexão. Toda a observação do relato e 

informações se referem ao ano de 2019 para as postagens específicas 

para o curso de EF na página da área de Linguagens Cultural e 

Corporal, que além de possuir todos os contatos e as mesmas 

informações do curso de EF, também engloba outros cursos da área.  

• Questões Visuais – Os professores da instituição sempre se 

preocuparam, não somente com o conteúdo a ser abordado em 

vídeos, lives, flyers, mas sim com todo o cenário, iluminação, 

som, os vídeos realizados em estúdio, com iluminação 

apropriada, quando estes eram feitos em ambientes externos 

houve cuidado para que o material fosse transmitido ao aluno 
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com toda a qualidade e objetividade proposta por eles e pela 

instituição. 

• Conteúdos - Os conteúdos sempre eram relacionados com as 

disciplinas vigentes, porém abordavam além dos assuntos nelas 

propostos, envolvendo curiosidades e conteúdos abrangentes 

para a formação. Os textos didáticos continham informações com 

referências importantes e relevantes.  

• Imagens - As imagens envolviam informações visuais, 

lembrando datas importantes, avisos, convites para aulas e 

eventos, percebeu-se um cuidado e um trabalho profissional em 

todas as artes que foram postadas nas mídias digitais referentes 

ao curso. 

• Lives - Inúmeras lives foram realizadas visando ao 

esclarecimento de dúvidas que o aluno possuía referente às 

disciplinas, trabalhos, estágios, trabalho de conclusão de curso 

(TCC). Os professores faziam interações com certa frequência 

proporcionando ao aluno a oportunidade de aproximação com os 

mestres e até mesmo com os demais colegas de curso. Percebeu-

se que os alunos que interagiam nas redes sociais questionavam 

e eram respondidos em tempo real, além do compartilhamento 

sobre experiências profissionais, atuação no campo de trabalho 

e inclusive bate-papo com os alunos relatando algumas 

situações, tornando um ambiente descontraído e rico de 

informações. Em algumas lives os professores convidavam 

profissionais renomados da área para compartilhar o dia a dia da 

profissão.  

As aproximações que foram realizadas pelos professores, foram 

muito importantes, inclusive consegui perceber que foi realizada toda 

uma programação para as postagens e elaborado um cronograma de 

conteúdos para os alunos. Essa relação, que por vezes o aluno cria com 

o professor, mostra que ele também atua em outras áreas da sua 

formação, abre uma reflexão para o aluno, de o que e como ele pode 
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se colocar no mercado de trabalho, induz o aluno a perceber as 

variedades de atividades profissionais que são possíveis no mercado 

de trabalho.  

Percebeu-se que houve preocupação com a inclusão em todos os 

casos, pois as aulas foram realizadas com a participação de intérprete 

de libras para que alunos com deficiência auditiva acompanhassem as 

atividades. Uma observação importante sobre o acolhimento dos 

professores para com os alunos foi o cronograma que eles realizaram 

com todas as atividades que foram postadas e propostas nas redes 

sociais. Toda segunda-feira o coordenador do curso fazia um vídeo 

convidando para as aulas interativas, repassando recados, informando 

mudanças, e deixando claro que as mídias sociais digitais estavam 

abertas como mais um canal de comunicação com os alunos para 

interagirem e entrarem em contato sempre que houvessem dúvidas ou 

sugestões, os alunos ficavam totalmente à vontade com essa 

aproximação e se sentiam acolhidos em relação à instituição e os 

professores.  

Em outros dias da semana também foram postados conteúdos, 

curiosidades e indicações de matérias para serem lidas, algumas 

conversas com profissionais de outras áreas, imagens com informações 

das disciplinas vigentes, pequenos textos relacionados às matérias que 

estavam sendo cursadas, algumas entrevistas e curiosidades sobre 

alunos ou polos. Alguns conteúdos desenvolviam a confiança dos 

alunos quanto ao curso, instituição e, principalmente, professores. 

    Pode-se compreender a importância de um trabalho, bem 

desenvolvido nas redes sociais para o acolhimento aos alunos. 

Conhecer, saber em quais áreas atuam os professores, e até mesmo 

conhecer o rosto de quem respondeu às tutorias, e-mails, oferecendo 

confiança a mais aos alunos, essa oportunidade de aproximar, 

conversar e interagir mesmo com a distância física, confere ao aluno 

um sentimento de reconhecimento e segurança na sua formação. 

Saber das histórias dos mestres, de suas formações, das suas obras e 
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currículo profissional faz o aluno com certeza se sentir mais acolhido e 

próximo do curso e, respectivamente, do professor também. 

 Com todas essas ferramentas de aproximação, informação, 

distribuição e compartilhamento de conhecimento, o aluno se sente 

como em um ensino presencial ou até um pouco mais. No presencial 

não existem várias opções de contato, por esse motivo, na EaD o aluno 

se sente mais acolhido, importante, e percebe que a sua graduação é 

séria e bem-conceituada no mercado, conhecendo de perto os 

profissionais que a desenvolvem e observando o comprometimento de 

todos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A utilização das redes sociais digitais pelas instituições de ensino 

como ferramenta de educação, comunicação e aproximação com os 

alunos é um tema relevante para a atualidade e tem sido objeto de 

estudo de pesquisas científicas.  

Buscou-se a partir desse estudo relatar a experiência do uso das 

redes sociais para postagem de conteúdos diversos por uma IES. 

Entende-se como limitação do estudo a ausência de dados 

quantitativos afim de demonstrar o alcance das postagens e 

envolvimento real dos alunos atendidos pela IES.  

Por fim, destaca-se a importância de acompanhamento 

permanente das ações da IES nas redes sociais para a realização de 

novas pesquisas relacionadas ao tema e, consequentemente, 

aperfeiçoamento e aderência ao uso das redes sociais como canal de 

comunicação entre IES e alunos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um tema polêmico que vem sendo muito discutido na área do 

ensino superior é a oferta de cursos da área da saúde – da qual a 

Educação Física (EF) faz parte – na modalidade EaD. No entanto, 

justamente pela natureza destes cursos, há uma especificidade legal 

que preconiza que estes não podem ser oferecidos integralmente nesta 

modalidade. Pela legislação vigente, os cursos de EF, por exemplo, 

devem ter, no mínimo, 30% da totalidade das suas horas cursadas de 

forma prática – 20% reservados aos estágios e 10% às demais 

atividades práticas (BRASIL, 2018). A partir da legislação comentada, 

podemos observar a caracterização do ensino híbrido, ainda que nestes 

percentuais estabelecidos para os cursos de EF haja uma 

predominância do ensino de forma não-presencial. 

Quanto ao modelo de ensino supracitado, é notável que nos 

diversos contextos da sociedade houve mudanças significativas no 

tocante à tecnologia e aos comportamentos, principalmente depois da 

década de 1980, período em que, no âmbito educacional, por exemplo, 

as práticas pedagógicas sofreram drásticas transformações. Dentre 

estas, podemos citar o surgimento do modelo de ensino híbrido, ou 

blended learning, que consiste na combinação de atividades 
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educacionais presenciais e a distância. Tal combinação pode ser 

arranjada de diversas maneiras, sendo a sala de aula invertida uma 

delas. Nessa abordagem, os estudantes devem estudar o conteúdo 

estabelecido antes de ir à aula presencial, em que acontecerá a 

aprendizagem ativa a partir de discussões, resoluções de problemas, 

desenvolvimento de projetos, etc. 

Assim, a proposta deste estudo é a de analisar a prática 

pedagógica das Aulas de Campo (AC) realizadas nos cursos de 

Licenciatura e de Bacharelado em EF na modalidade EaD em uma 

Instituição de Ensino Superior (IES), a partir do modelo híbrido. 

O objetivo geral foi o de analisar a proposta pedagógica das AC 

realizadas nos cursos de Licenciatura e de Bacharelado em EF na 

modalidade EaD de uma IES, a partir do modelo híbrido e, 

especificamente, da abordagem da sala de aula invertida. Os objetivos 

específicos foram estabelecidos como: a) compreender o 

funcionamento da proposta pedagógica das AC nos cursos de EF da IES 

pesquisada; b) descrever e analisar oito propostas de AC dos cursos 

de EF da IES pesquisada; c) identificar características da abordagem 

da sala de aula invertida como metodologia utilizada no 

desenvolvimento da proposta pedagógica das AC nos cursos de EF da 

IES pesquisada. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo é de cunho 

qualitativo e foi realizado a partir de revisão de literatura e pesquisa 

documental. Primeiramente, apresentou-se um referencial teórico 

sobre a necessidade de práticas na formação inicial de professores de 

EF, em especial na modalidade EaD, e sua relação com o ensino híbrido 

e a abordagem da sala de aula invertida. Depois, esta prática 

pedagógica foi contextualizada no âmbito da IES pesquisada a partir 

de documentos para, por fim, ser feita a análise das oito propostas de 

AC realizadas nos anos de 2017 e 2018 nos cursos de Licenciatura e 

de Bacharelado em EF de tal instituição. 
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METODOLOGIAS ATIVAS NOS CURSOS EAD 

 

 Um tema muito comum nas discussões relacionadas ao campo 

educacional é o da relação entre teoria e prática. Isso se agrava quando 

se trata da modalidade de educação a distância e, principalmente, com 

referência aos cursos da área da saúde, como é o caso da EF. 

 Tardif (2008) destaca que a fundamentação da prática e a 

competência profissional está nos conhecimentos advindos da 

experiência do cotidiano de cada um, que faz com que o professor 

adquira e produza seus próprios saberes. Legitimando as ideias do 

autor, Cotta et al. (2013) apontam que quando o estudante adota uma 

atitude autônoma, participativa, comprometida e implicada com seu 

aprendizado, este está garantindo sua aprendizagem. 

 Estudos específicos da área EF também ressaltam a importância 

e necessidade de aproximação do contexto da formação inicial com 

situações-problema e dilemas de caráter prático próprios do cotidiano 

da profissão em questão (TANI, 1995; BEHETS; VERGAUWEN, 2006). 

Tais estudos apontam que estas situações práticas oportunizam, no 

processo de ensino e aprendizagem, vivências variadas que acabam 

por inserir o estudante-docente no mundo profissional, desenvolvendo 

competências práticas essenciais a uma atuação docente adequada e 

responsável. 

Já na década de 1990, Tani (1995) apontava que os cursos de 

graduação em EF ofereciam aos estudantes poucas oportunidades de 

práticas referentes aos procedimentos didático-pedagógicos em que 

estes pudessem assumir o papel de professores ou mesmo de assistir 

aulas práticas na condição de observadores ou avaliadores, e não de 

praticantes, fora das disciplinas de estágio supervisionado ou prática 

de ensino. Marcon et al. (2011) explicam que é possível planejar e 

implementar diversas modalidades de práticas pedagógicas com 

diferentes estruturas e níveis de exigência nos programas de formação 
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inicial em EF, a depender das particularidades de cada instituição, 

programa de formação e suas unidades de ensino.  

Behets e Vergauwen (2006), por exemplo, afirmam que tanto 

uma única unidade pedagógica ministrada a colegas da própria IES 

quanto uma aula completa, ministrada de forma individual a um grupo 

de escolares, proporcionarão distintas contribuições à construção e ao 

desenvolvimento do conhecimento pedagógico dos estudantes-

professores. Para Perrenoud (2002), é necessário que se construa, 

junto aos alunos, interpretações positivas quanto às práticas 

pedagógicas, para que os estudantes-professores as considerem 

oportunidades para avaliar e aperfeiçoar seus conhecimentos 

pedagógicos sobre o conteúdo, assim como para errar enquanto 

podem, junto aos seus colegas e com o apoio de professores-

formadores. 

Nesse sentido, as AC se configuram em uma opção de prática 

pedagógica às tradicionais aulas expositivas, possibilitando o 

envolvimento dos alunos que estarão empenhados em seu próprio 

processo de aprendizagem (MARTINS, 2009). Morais e Paiva (2009) 

colocam a AC como uma oportunidade a partir da qual os alunos 

poderão descobrir diferentes ambientes fora da sala de aula e poderão 

trabalhar de forma prática e interdisciplinar – terão seus sentidos 

estimulados de forma lúdica e interativa no ambiente propriamente 

dito. É essencial que o planejamento articule o trabalho de campo e os 

saberes teóricos para que se alcance a qualidade no ensino, levando 

os alunos a construírem seu próprio conhecimento. 

A partir destes pressupostos, podemos entender que, em um 

curso na modalidade EaD, a realização das AC o caracterizarão como 

híbrido. Além disso, considerando que para que uma AC aconteça de 

forma satisfatória é preciso que o trabalho de campo esteja articulado 

a saberes teóricos (adquiridos previamente), verifica-se a possibilidade 

de promover tal articulação a partir da abordagem da sala de aula 

invertida. 



130 
 

 

O ensino híbrido, ou blended learning, é uma modalidade do e-

learning em que “parte das atividades são realizadas totalmente a 

distância e parte é realizada em sala de aula” (VALENTE, 2014). 

Complementando, Staker e Horn (2012) colocam que esta modalidade 

de educação mescla momentos de estudo a partir de recursos online e 

momentos práticos em sala de aula, com interação com os colegas e 

professores, o que, segundo Moran (2014), produz mudanças tanto no 

ensino presencial quanto no EaD. Para este último autor, o blended 

learning será o modelo predominante de educação, sobretudo na fase 

adulta de formação. 

A sala de aula invertida (ou flipped classroom) foi concebida e 

implantada por Lage, Platt e Treglia (2000) porque julgavam que o 

formato de aula tradicional já não podia ser conciliado com alguns 

estilos de aprendizagem. Nesta abordagem, os conteúdos são 

estudados online previamente à aula presencial, na qual são realizadas 

atividades práticas, resolução de problemas e projetos, discussão em 

grupo, laboratórios, entre outras possibilidades. Dessa forma, os 

alunos estudam antes da aula para, durante esta, realizarem a 

aprendizagem ativa. Algo importante nessa abordagem é a 

observação, participação e feedback do professor, contribuindo para a 

significação das informações que os alunos adquiriram em seus 

estudos prévios (VALENTE, 2014). 

 

AS AULAS DE CAMPO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

Os cursos de EF da IES pesquisada existem desde 2016. Durante 

o processo de estruturação do curso, após análise da grade curricular 

e das particularidades de cursos da área da saúde, foi detectada a 

necessidade de se aplicar aos cursos uma metodologia de ensino 

híbrida, mesclando tecnologias do ensino a distância com encontros 

presenciais de caráter estritamente prático. Assim, das cinquenta 

disciplinas oferecidas pelos cursos de licenciatura e de bacharelado em 
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EF estudados, foram selecionadas dezesseis do bacharelado e 

dezesseis da licenciatura – sendo quinze comuns aos dois cursos e uma 

específica de cada um deles – para a aplicação de AC. 

As disciplinas com AC da grade curricular são: Ginástica, Lutas, 

Atletismo, Jogos e Brincadeiras, Atividades Rítmicas e Expressivas, 

Organização de Eventos Esportivos e Recreativos, Voleibol, Medidas e 

Avaliação, Futebol, Basquetebol, EF Adaptada, Treinamento Esportivo, 

Prescrição e Orientação do Exercício Físico, Socorros de Urgência e 

Atividades Aquáticas, comuns ao bacharelado e à licenciatura. Além 

destas, há ainda Musculação para o bacharelado e Concepções de 

Ensino em EF, para a Licenciatura. 

Com o objetivo de compreender como funciona a prática 

pedagógica das AC a partir da instituição pesquisada, partiu-se do 

documento “Projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Educação 

Física” (PPC) (UNINTER, 2016), que apresenta o procedimento como 

um método bastante utilizado em disciplinas de caráter de 

conhecimento aplicado que exigem análises empíricas sobre os temas 

em estudo, de grande eficácia no processo de ensino e aprendizagem, 

permitindo aos alunos um contato mais amplo com os temas da EF. O 

documento traz que a realização das AC faz emergir emoções e 

sensações que contribuem para a aprendizagem dos conteúdos, já que 

os alunos recorrem a aspectos que vão para além da razão para 

poderem compreender os fenômenos experenciados. Em suma, as AC 

dos cursos de EF da IES pesquisada se constituem em encontros 

presenciais nos quais os alunos têm a oportunidade de vivenciar 

práticas e aplicar o conhecimento adquirido por meio de estudo de 

material online e pesquisas. 

Para aplicação das AC, a IES pesquisada conta com uma 

infraestrutura de 470 polos de apoio presencial que oferecem os cursos 

de EF espalhados pelo Brasil. Cada polo, para oferecer os cursos em 

sua região, tem a obrigatoriedade de contratar um orientador com 

formação específica em EF (bacharel ou licenciado), com especialização 
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e registro no Conselho Regional de EF (CREF). Desta forma, as AC são 

desenvolvidas por um profissional devidamente graduado e com 

habilitação para trabalhar, na prática, com os conceitos estudados 

pelos alunos a partir do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os 

orientadores de EF dos polos de apoio presencial recebem em seu AVA, 

antes de cada AC a ser ministrada, um programa de qualificação 

elaborado pela coordenação dos cursos que contém: orientações gerais 

para todas as etapas da AC, plano de aula detalhado a ser desenvolvido 

na parte docente da aula, vídeos demonstrativos das práticas, proposta 

do trabalho que os alunos deverão desenvolver para a parte discente 

da aula, temas de trabalho a serem distribuídos aos alunos por curso 

– bacharelado e licenciatura –, além de arquivos complementares a 

serem utilizados em todas as etapas (listas de presença, fichas-

protocolo, relação de materiais, modelo de relatório final etc).  

Ao final de cada AC, os orientadores presenciais devem postar, 

em link disponibilizado dentro do próprio programa de qualificação, um 

relatório sobre o desenvolvimento da AC de acordo com o modelo 

padrão. Tal relatório deve ser claro e objetivo quanto aos 

acontecimentos em todos os momentos da AC e os orientadores devem 

apresentar uma reflexão sobre as práticas, as dificuldades enfrentadas, 

a postura dos presentes, a didática, a organização e a pertinência do 

conteúdo, permitindo à coordenação do curso avaliar se os objetivos 

pretendidos com a AC foram alcançados e aprimorar a proposta para 

as aulas vindouras. 

O PPC analisado delimita a duração da AC em dez horas divididas 

em três etapas: I) reunião inicial no polo de apoio presencial, II) 

encontro para orientação e feedback do orientador de EF e III) Práticas 

Corporais. As AC da IES estudada estão diretamente ligadas à proposta 

de um trabalho prático - Portfólio ou Estudo de Caso -, em que são 

sugeridas leituras, pesquisas e vídeos para a resolução de problemas 

e o desenvolvimento de atividades que serão realizadas durante o 

encontro presencial. São trabalhos práticos, que envolvem pesquisa e 
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saída a campo com resolução de problemas e aplicação de situações 

práticas da profissão. Os alunos desenvolvem um trabalho para cada 

disciplina, independentemente de haver ou não AC nesta disciplina. No 

entanto, nas disciplinas com AC, a nota atribuída ao trabalho está 

diretamente condicionada à presença e participação do aluno nas 

práticas aplicadas pelo orientador educacional (etapas I e III). Desta 

forma, a IES pesquisada busca tornar efetivamente práticas as horas 

destinadas às AC e ao desenvolvimento e aplicação do trabalho da 

disciplina. 

Na etapa I, os alunos se reúnem com seu orientador de EF para 

receber as primeiras instruções sobre as etapas II e III, tirar dúvidas 

sobre os conteúdos das disciplinas, participar de práticas orientadas 

pelo profissional e fazer a divisão dos grupos e dos temas de trabalho. 

Os alunos são comunicados com antecedência pelo polo ou pelo 

orientador para a participação nesta reunião e a orientação dada pela 

coordenação do curso é de que isso aconteça na semana de aula 

inaugural ou na primeira semana de aula do módulo em vigência. A 

etapa II é destinada a um acompanhamento, por parte do orientador 

presencial de EF, das atividades que estão em desenvolvimento pelos 

alunos. O objetivo não é de que o orientador corrija os trabalhos, que 

serão corrigidos após postagem no AVA por corretores capacitados 

previamente para esta tarefa, mas que seja um momento de troca e 

feedback do orientador com os alunos, construindo o conhecimento e 

a atividade que será apresentada na etapa III da aula, configurando-

se como um momento de avaliação formativa. 

Na etapa III, acontecem as práticas corporais. Os orientadores 

de EF dos polos de apoio presencial recebem, por meio do programa 

de formação de orientadores disponibilizado em seus AVAs, todas as 

instruções para o desenvolvimento e coordenação desta fase da AC, 

incluindo um plano de aula detalhado com atividades que trabalhem os 

conteúdos previamente estudados pelos alunos na rota de 

aprendizagem. Importante destacar que o plano de aula é uma 
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sugestão e que o orientador tem autonomia para fazer as adaptações 

que julgar necessárias e adequadas à realidade em que seu polo está 

inserido. 

Algumas regras são determinadas pela coordenação do curso e 

devem ser seguidas, como a duração desta etapa – quatro horas 

ininterruptas. Estas quatro horas são divididas em dois momentos: 

prática docente e prática discente. A prática docente diz respeito à 

aplicação do plano de aula da disciplina pelo orientador presencial de 

EF. Durante aproximadamente duas horas, este orientador desenvolve, 

junto aos alunos, as práticas que complementam e reforçam todo o 

conteúdo já estudado por eles a partir dos materiais de estudo 

disponibilizados no AVA. Já durante o momento de prática discente, os 

alunos apresentam as atividades que desenvolveram, de acordo com 

os temas distribuídos na etapa I, debatem os temas e atividades 

previamente pesquisados e elaborados com seu tutor e colegas, o que 

contribui para a construção do conhecimento de forma prática e 

colaborativa. 

A seguir, estão detalhadas as propostas de AC que já foram 

realizadas na IES pesquisada, bem como os temas trabalhados pelos 

alunos em campo em cada disciplina. As seis primeiras disciplinas 

tiveram como trabalhos vinculados às aulas de campo os portfólios e 

as duas últimas disciplinas, estudos de caso. 

Nas disciplinas de Ginástica e Lutas, que aconteceram na mesma 

fase (2017), os alunos elaboraram dois trabalhos: um plano de aula ou 

de ação, de acordo com o tema sorteado para seu grupo, e um 

relatório. Por meio de um trabalho de pesquisa, os grupos elaboraram 

atividades temáticas voltadas a públicos específicos que foram 

aplicadas com os demais alunos no momento discente da AC, 

acompanhadas e avaliadas pelo orientador presencial de EF. Os temas 

para disciplina de Ginástica foram: 1) ginástica aeróbica (uma 

sequência de dez exercícios); 2) Ginástica na EF escolar (três 

atividades lúdicas para iniciantes); 3) Ginástica e condicionamento 
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físico (duas atividades voltadas ao tema para atletas); 4) Ginástica 

laboral (dez exercícios referentes à atividade de ginástica laboral 

usadas em empresas) e 5) Ginástica para grupos especiais (dez 

exercícios utilizados na ginástica para idosos). E para a disciplina de 

Lutas: 1) Boxe (ensino de cinco técnicas para alunos iniciantes); 2) 

Capoeira (ensino de cinco técnicas para um grupo de crianças); 3) Judô 

(ensino de três técnicas lúdicas para crianças); 4) Kung Fu (ensino de 

três técnicas para os veteranos) e 5) Karatê (ensino de três técnicas 

para um grupo de idosos). Estas foram as primeiras AC colocadas em 

prática pelo curso e tiveram, respectivamente, 1474 e 1443 trabalhos 

apresentados. 

Para a disciplina de Atletismo, que integrou a grade em 2018, a 

proposta foi a de que os alunos pesquisassem atividades aplicadas para 

a iniciação e o treinamento no atletismo, a variedade de materiais e as 

possibilidades de adaptação para o ensino-aprendizagem desta 

modalidade e, a partir dos conhecimentos adquiridos e debatidos com 

os colegas e com o orientador presencial de EF, elaborassem atividades 

sobre temáticas específicas para um determinado público. Os temas 

para a licenciatura foram: 1) Atividades coordenativas da corrida para 

alunos do ensino fundamental I (8 e 9 anos); e 2) Atividades 

pedagógicas para corrida de 100 metros para o Ensino Médio (16 e 17 

anos). Para o bacharelado foram: 1) Atividades didáticas da passagem 

do bastão na corrida de revezamento para atletas de rendimento (19 

e 20 anos); 2) Atividades educativas de corrida com barreira para 

alunos de uma escolinha de atletismo (11 e 12 anos); e 3) Jogos e 

brincadeiras para os tipos de saídas com alunos de um projeto no bairro 

(14 e 15 anos). Nesta disciplina, 1783 trabalhos foram apresentados. 

Na disciplina de Jogos e Brincadeiras, também no ano de 2018, 

os alunos foram desafiados a criarem jogos ou brincadeiras para 

públicos com características específicas. Para a licenciatura, as 

atividades solicitadas foram: 1) Duas brincadeiras para o Ensino Médio 

– anos iniciais (14 e 15 anos); e 2) Um jogo cooperativo para o Ensino 
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Fundamental – anos iniciais (10 e 11 anos). No bacharelado, as 

temáticas e públicos solicitados foram: 1) Um jogo popular direcionado 

para o público de uma colônia de férias (de 08 a 12 anos); 2) Um jogo 

competitivo utilizado no aquecimento de esportes coletivos (14 e 15 

anos); e 3) Duas brincadeiras tradicionais direcionadas para o público 

de recreação em hotel (acima de 60 anos). A disciplina contou com 

1982 trabalhos apresentados.  

A proposta para as AC das disciplinas de Atividades Rítmicas e 

Expressivas e Organização de Eventos Esportivos e Recreativos 

buscou, por meio da interdisciplinaridade, proporcionar aos alunos uma 

vivência realmente prática dos conteúdos estudados por meio das rotas 

de aprendizagem disponibilizadas no AVA. A AC da disciplina de 

Atividades Rítmicas e Expressivas deveria, obrigatoriamente, 

acontecer antes da AC da disciplina de Organização de Eventos 

Esportivos e Recreativos. Para a primeira disciplina, os alunos 

pesquisaram e descreveram o breve histórico de um determinado ritmo 

e quatro passos característicos deste. Na parte discente da AC, os 

alunos ensinaram os quatro passos pesquisados aos demais e, após 

este momento, utilizando os passos e os conteúdos de formações, 

planos e deslocamentos ministrados pelo orientador na primeira parte 

da aula, elaboraram uma coreografia para ser utilizada na outra 

disciplina. Os ritmos trabalhados foram: forró, samba, hip hop, 

vaneira, frevo e quadrilha junina.  

Para a AC da disciplina de Organização de Eventos Esportivos e 

Recreativos, os alunos foram divididos em comissões e tiveram como 

trabalho, além de estudar a metodologia do “Project Model Canvas” e 

montar o seu próprio Canvas de um “Festival de Danças pelo Brasil”, 

organizar na prática um evento de dança, com cerimonial, convites, 

divulgação e apresentação das coreografias elaboradas na aula de 

Atividades Rítmicas e Expressivas. Desta forma, os conteúdos 

estudados durante toda a fase foram vivenciados de forma dinâmica e 

direta, gerando um produto que envolveu, além dos próprios alunos e 
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orientadores, as comunidades em que estão inseridos os diversos polos 

da instituição de ensino pesquisada. As duas disciplinas aconteceram 

no início de 2019 e tiveram 2051 e 2084 trabalhos apresentados, 

respectivamente. 

Para a disciplina de Medidas e Avaliação, os grupos deveriam 

desenvolver, para apresentação na AC, uma ficha com testes e 

protocolos a serem aplicados na avaliação física de acordo com os 

seguintes temas: Bacharelado – 1) Estatura, peso e circunferências 

corporais em adultos; 2) Fórmulas e dobras para cálculo do percentual 

de gordura em adultos e idosos; 3) Flexibilidade e amplitude articular 

com goniômetro em adultos; 4) Somatotipia; Testes de esforço em 

concursos públicos; Licenciatura – 1) Circunferências corporais em 

crianças; 2) Fórmulas e dobras para cálculo do percentual de gordura 

em crianças e 3) Estatura, peso e curvas de crescimento para crianças 

e adolescentes. Na fase, foram postadas no AVA pelos alunos, 1822 

resoluções do estudo de caso (EC) da disciplina e apresentadas, na AC, 

2179 fichas de protocolos de testes de avaliação física. 

Para a disciplina de Voleibol, os grupos deveriam desenvolver, 

para apresentação na AC, um processo pedagógico para o ensino de 

um sistema de jogo de acordo com as seguintes especificações: 

Bacharelado – 1) Sistema 4x2 simples (trocas após o saque nos 6 

rodízios); 2) Sistema 4x2 simples (recepção em W); 3) Sistema 5 x 1 

(trocas após o saque nos 6 rodízios); 4) Sistema 5x1 (recepção em W 

com infiltrações); 5) Sistema 4x2 com infiltração (recepção em W); 6) 

Sistema 4x2 com infiltração (trocas após o saque nos 6 rodízios); 

Licenciatura – 1) Sistema 6x0 com levantador na 3 (recepção em W) e 

2) Sistema 6x0 com levantador na 2 (recepção em W). A disciplina de 

Voleibol foi ofertada aos alunos na mesma fase que a disciplina de 

Medidas e Avaliação e apresentou números de participação discente 

bem similares: foram 1734 resoluções de EC postadas no AVA e 2220 

processos pedagógicos para o ensino de sistemas de jogo apresentados 

na AC. 
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Importante ressaltar que os números representam o total de 

trabalhos apresentados na disciplina e não o número de alunos 

envolvidos na atividade da AC. Todos os trabalhos – portfólios e 

estudos de caso – podem ser realizados em grupos de até quatro 

componentes. Portanto, o número de alunos envolvidos nas AC 

ultrapassou os seis mil em todas as disciplinas. 

O gráfico abaixo mostra o aumento progressivo de adesão e 

participação dos alunos nas aulas de campo (em números de trabalhos 

apresentados) da instituição de ensino superior analisada: 

 

 

Gráfico da participação dos alunos nas Aulas de Campo 

Fonte: as autoras. 

 

Após a compreensão de como a AC é tratada na IES pesquisada e da 

descrição das oito propostas, foi possível observar que as situações de 

aprendizagem se identificam com a metodologia híbrida e, em 

momentos específicos, como na etapa III da AC, com a abordagem da 

sala de aula invertida, pois os alunos precisam estudar conteúdos 

online e realizar pesquisas prévias para poder resolver o problema 

(conforme tema sorteado) e participar de tal etapa. Observou-se, 

ainda, que a partir desta prática pedagógica, os alunos puderam 

trabalhar de forma colaborativa, pensar criticamente, articulando e 
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solucionando problemas, dialogando com colegas e professores sobre 

suas opiniões e sobre o que aprenderam, colocando-se no centro do 

processo de aprendizagem, trabalhando a partir dos conteúdos lidos, 

pesquisados e aprendidos e das suas próprias experiências, aliando a 

teoria à prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A título de conclusão, o estudo aponta que, a partir das propostas 

analisadas, os alunos dos cursos foram incentivados a estudar e 

pesquisar antes de solucionar os problemas impostos e participar da 

aula presencial, configurando a prática pedagógica da AC realizada na 

IES pesquisada como uma metodologia híbrida em que se utiliza, 

ainda, a abordagem da sala de aula invertida, oportunizando uma 

prática que aproxima os estudantes de situações-problema e dilemas 

inerentes à sua futura área de atuação, fazendo a articulação com a 

teoria e fornecendo subsídios para que os alunos formem sua base de 

conhecimentos pedagógicos e seu perfil docente. 

Além disso, a proposta das AC desenvolvida e aplicada pela IES 

pesquisada cumpre a determinação de oferecer 30% do total da carga 

horária cursada na modalidade EaD em atividades práticas 

pedagógicas que propiciem aos alunos a vivência e experiência 

profissionais tão necessárias nos cursos de graduação, principalmente 

naqueles que compreendem a área da saúde. 
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INFÂNCIA DOS GÊNEROS: A RELAÇÃO ENTRE A 

REPRESENTATIVIDADE SOCIOCULTURAL DAS 

BRINCADEIRAS E O DESENVOLVIMENTO 

MOTOR 
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Tatiane Calve 

Thaisa Rodbard Mileo 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os seres humanos se constituem ao longo da vida em um 

ambiente social e cultural, que vai desde o seu nascimento até o final 

da vida. É na infância de meninos e meninas que ocorre, de forma 

acentuada, o crescimento e desenvolvimento motor. Esse processo é 

acelerado com o auxílio de diferentes aprendizados, como, por 

exemplo, as brincadeiras, que são abordagens utilizadas para que a 

criança compreenda o mundo que está ao seu redor, desenvolvendo 

características emocionais, cognitivas, sociais e motoras.  

As brincadeiras estão inseridas nas diferentes culturas e se 

configuram como um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos 

construídos e acumulados pelos sujeitos nos contextos históricos e 

sociais, dessa forma, considerado um acervo comum sobre o qual os 

sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. Aliado a isso, os sujeitos e 

as brincadeiras realizadas recebem influências dos conceitos 

construídos na sociedade, na cultura e na história. 
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A criança, quando brinca, aprende sobre si mesma, experimenta 

diferentes emoções, descobre como socializar e desenvolve suas 

capacidades motoras. 

Na infância, a criança passa por inúmeras mudanças 

comportamentais e motoras, com emergência e refinamento de novas 

habilidades motoras a cada fase do desenvolvimento, as quais são 

influenciadas por características biológicas e ambientais. 

Diante disso, o objetivo desse estudo foi analisar a construção 

social da figura feminina e os conceitos de gênero, as brincadeiras, as 

questões culturais e sociais e as relações com o desenvolvimento motor 

de meninos e meninas.  Com isso, identificar como as questões de 

gênero influenciam no comportamento social e motor desses 

indivíduos, e como contribuem na reprodução de papeis sociais e 

reforçam a segregação na escolha das brincadeiras.  

 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA FIGURA FEMININA E OS 

CONCEITOS DE GÊNERO  

 

Na década de 1940, alguns discursos sociais ganharam forças 

sobre o comportamento da mulher na sociedade, evidenciando a 

construção do corpo feminino, principalmente nas entrelinhas da 

famosa Revista Brasileira de Educação Física (MORAES E SILVA; 

FOUTOURA, 2011). Os discursos provinham das altas classes sociais e 

eram propagados e carregados das ideologias higienistas/eugenistas 

que reinavam na época. Segundo os conservadores, o intuito era de 

preservar a imagem feminina para que pudessem gerar descendentes 

fortes, saudáveis e aptos a enfrentar os grandes conflitos e as guerras. 

Para Beauvoir (1990): 

 
A feminilidade é uma espécie de “infância contínua” que afasta 

a mulher do “tipo ideal de força”. Essa infantilidade biológica 

traduz-se por uma fraqueza intelectual; o papel desse ser 

puramente afetivo é o de esposa e dona-de-casa; ela não 

poderia entrar em concorrência com o homem: “nem a direção 

nem a educação lhe convêm (BEAUVOIR, 1990, p. 153). 
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Contribuindo com a autora, Castellani Filho (1998) destaca que 

o pensamento estigmatizante de associar a mulher somente à ideia de 

mãe, fez perpetuar e reforçar a dominação de que o homem era um 

ser superior e que ocupava um papel de destaque na sociedade. 

Tal papel se propagou com força social e, para o autor Bourdieu 

(2011), se tornou uma análise de categoria sociológica, voltada à 

dominação do mundo masculino. Bourdieu (2012, p. 25) explica que 

isso é “todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega 

a impor significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as 

relações de força que estão na base”. Segundo o autor, a dominação 

masculina é gerada no seio familiar e reproduzida também por outras 

estruturas sociais, não sendo capaz de ser vencida apenas com a 

consciência dos indivíduos. 

Nesse sentindo, a dominação masculina é tratada com algo 

natural e inquestionável, consolidando tanto para os homens (classe 

dominadora) quanto para as mulheres (classe dominada), vítimas da 

própria história. 

A família tem um papel crucial no desenvolvimento do indivíduo, 

não somente na questão biológica e hereditária, mas também, na 

formação social, transmitindo os saberes e a cultura familiar entre 

gerações (BOURDIEU, 2011). 

Nessa concepção reprodutora, a instituição da família mesmo de 

forma inconsciente, também acaba reproduzindo e repassando os 

pressupostos consolidados nos valores, nas atitudes e crenças. No 

entanto, o autor afirma que outras instituições também são 

responsáveis por reproduzir e repassar os conceitos previamente 

estabelecidos, tais como a “Família, Igreja, Estado, Escola etc. que, 

com pesos e medidas diversas em diferentes momentos, contribuíram 

para arrancar da História […] as relações de dominação masculina” 

(BOURDIEU, 2011, p. 101). 

Nesta lógica reprodutiva de discursos sociais, a concepção de 

dominação masculina se consolidou sobre a submissão da figura 
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feminina e teve uma expansão generalizada nos diversos campos, tais 

como o político, econômico, financeiro, social e esportivo. Para 

Bourdieu (1997):  

 
Um campo é um espaço social estruturado, um campo de 

forças – há dominantes e dominados, há relações constantes, 

permanentes, de desigualdades, que se exercem no interior 

desse espaço – que é também um campo de lutas para 

transformar ou conservar esse campo de força. Cada um, no 

interior desse universo, empenha em sua concorrência com 

outras forças (relativas) que detém e que define sua posição 

no campo e, em consequência, suas estratégias (BOURDIEU, 

2011, p. 57). 

 

Assim, as relações de conflitos acontecem entre duas classes: a 

dominante e a dominada. Nesses campos, cada uma delas defende o 

seu território, supremacia e sua hierarquia ao longo dos séculos. Para 

compreender ainda mais esse processo, o autor destaca que existe um 

denominador responsável por sistematizar as normas, ensinamentos e 

julgamentos conhecidos com habitus, uma categoria sociológica que 

segundo o autor Bourdieu (2004), é responsável pela história individual 

e derivada da coletividade e da classe que social em que convive o 

indivíduo. 

Esse processo acontece de maneira silenciosa e é responsável 

por classificar, estruturar, idolatrar e cultivar simbologias que serão 

reproduzidas cultural e socialmente. A isto, Bourdieu chama de capital 

cultural adquirido, outra categoria sociológica determinada pelo autor 

como um patrimônio herdado das classes de convívio social dos 

sujeitos. 

Para o sociólogo Bourdieu (1998), o capital possui três formas. A 

primeira diz respeito ao capital incorporado, ou seja, quando o sujeito 

consolida as disposições duráveis do organismo; a segunda está 

relacionada ao capital subjetivado, construído e consumido por meio 

de bens materiais, no qual o indivíduo tem o privilégio de obter ao 

longo da vida; a terceira e última categoria é o capital 

institucionalizado, referindo-se à formação escolar e os certificados 
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acadêmicos que os sujeitos adquirem no decorrer da sua trajetória de 

vida. 

Dessa forma, o capital cultural herdado, conforme descrições 

acima, está intimamente ligado a outro capital, o econômico. Partindo 

desse princípio, é possível compreender que quanto maior é o capital 

econômico dos indivíduos, maiores são as chances destes usufruírem 

de espaços privilegiados e, ao contrário disso, quanto menores forem 

as condições econômicas, menores serão as oportunidades desses 

sujeitos de consumirem bens materiais e culturais. 

Além desses capitais, Bourdieu (2011) destaca o capital 

simbólico. Este está relacionado com os demais tipos de capitais, 

podendo ser físico, econômico, cultural e social, a fim de entender as 

atribuições dos valores, das atitudes e crenças que um indivíduo 

entende do outro. Dessa forma, pode-se compreender que o masculino 

e o feminino, enquanto classe dominante e dominada, está ligada com 

os processos simbólicos-culturais, e não somente às concepções 

biológicas entre os gêneros, conforme destaca Bourdieu (2011): 

 

[...] a diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo 

feminino e masculino, e, especificamente, as diferenças 

anatômicas entre os órgãos sexuais, podem ser vistas como 

justificativa natural da diferença socialmente construída entre 

os gêneros e, principalmente da divisão social do trabalho 

(BOURDIEU, 2011, p. 20). 

 

A partir dessas discussões, percebe-se que a construção da 

figura masculina e feminina perpassa as diferenças anatômicas dos 

corpos. Louro (1997) também compactua com esse entendimento, 

dizendo que as questões de gênero vão além do biológico, mas 

também se originam de uma construção social e cultural. 

As normatizações de gênero são, em grande parte, baseadas nas 

diferenças biológicas entre homens e mulheres, e, a partir desse 

aspecto, os papeis a serem desempenhados são determinados 

secularmente, e acabam por serem irrecorríveis, o que leva a justificar 

a desigualdade social (LOURO, 1997). 
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Scott (1995) define que: 

 
O termo gênero tem duas partes e diversos subconjuntos que 

estão inter-relacionados, mas que devem ser analiticamente 

diferenciados. (1) o gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos. (2) o gênero é uma forma primária de dar significados 

as relações de poder (SCOTT, 1995, p. 86).  

 

Essas relações são intimamente ligadas aos conceitos pré-

determinados pelas instituições sociais e que sistematizam a ordem 

natural e inquestionável da sociedade, produzindo no indivíduo 

conceitos considerados verdades absolutas e inquestionáveis. 

Para Goellner (2009), gênero: 

 

[...] é a condição social através da qual nós nos identificamos 

como masculino e feminino. Não é algo natural que está dado, 

mas é construído social e culturalmente e envolve um conjunto 

de processos que vão marcando os sujeitos a partir daquilo 

que se identifica como masculino e feminino. Exemplificando: 

jogar futebol é mais masculino do que feminino e dançar é 

mais feminino do que masculino. Essas afirmações não são 

naturais, mas construídas em cada cultura e, por esse motivo, 

não são iguais em todos os povos e grupos sociais (GOELLNER, 

2009, p. 11). 

 

Nas palavras da autora, observar um exemplo de atribuição que 

define o papel do homem e da mulher na cultura brasileira. Essa é a 

provável explicação para que o futebol não tenha se consolidado ainda 

entre as mulheres no país.  

Nos conceitos de Butler (2015, p. 69) “[...] gênero é a estilização 

repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma 

estrutura reguladora altamente rígida […] de uma classe natural de 

ser”. Para esta autora, todos os conceitos são naturais, herdados de 

uma cultura consolidada que propaga ao longo dos séculos sem 

questionamentos. 

 Neste sentido, a mulher tem sua história intimamente ligada à 

figura delicada e maternal, que servia para gerar filhos saudáveis e 

fortes. Corroborando com isso, ao longo da literatura brasileira as 
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mulheres sempre tiveram a sua história ligada a papeis secundários, 

fato este que se reflete até os dias atuais na sociedade.  

Com a Constituição Federal de 1988, os direitos da mulher foram 

determinados por lei, no título II, Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, no Capítulo I, no art. 5º diz: 

 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (EC n. 45/2004).  

 

I- Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 

nos termos desta constituição. 

 

  Com o respaldo da lei, as mulheres tiveram os direitos perante a 

sociedade adquiridos, mas ainda sofrem com as desigualdades e 

descasos socialmente construídos ao longo da história. 

 

BRINCADEIRAS E QUESTÕES CULTURAIS E SOCIAIS 

 

A construção sociológica entre homens e mulheres perpassou um 

processo histórico cultural que legitimou as atribuições de diferentes 

papeis. Nesse contexto, revisamos as brincadeiras que são segregadas 

entre homens e mulheres.  

Segundo Borba (2007): 

 

[...] a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se 

configura como um conjunto de práticas, conhecimentos e 

artefatos construídos e acumulados pelos sujeitos nos 

contextos históricos e sociais em que se inserem (BORBA, 

2007, p. 39). 

 

Nesse sentido, Carvalho e Pontes (2003) reforçam que a dita 

cultura infantil, da qual as atividades lúdicas fazem parte, é 

influenciada e também influencia a cultura adulta, colocando a 
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brincadeira como um agente importante de transmissão e modificação 

da cultura. O brincar é reconhecido como um comportamento presente 

no cotidiano das crianças, os jogos e os brinquedos são marcados pela 

identidade cultural e por características sociais específicas de cada 

grupo social. 

Mas qual a diferença entre o brincar e a brincadeira? Cordazzo e 

Vieira (2008, p. 365) conceituam esses termos da seguinte maneira: 

“o termo brincar será utilizado para indicar o comportamento da 

criança, enquanto que o termo brincadeira irá designar a 

caracterização da atividade”. 

As brincadeiras desempenham diversas funções do ponto de 

vista sensório-motor, cognitivo, afetivo e social. Diante disso, Piaget 

(1945; 1975) classificou os jogos em quatro categorias, sendo elas: 

(1) jogos de 

exercícios sensoriais e motores — compreendem os que exercitam 

predominantemente os sentidos — como repetir sons, palavras, 

balançar-se e equilibrar-se — e os que empregam movimentos amplos 

e locomotores, como correr pular, saltar e trepar; (2) brincadeira 

simbólica — consiste em tratar pessoas, animais ou objetos com um 

significado diferente do que lhes é atribuído no contexto habitual; (3) 

jogos de construção — são aqueles em que a criança, utilizando-se de 

qualquer elemento, transforma-o em algo diferente: molda, empilha, 

enfileira, encaixa, etc; (4) jogos de regra — correspondem às 

brincadeiras em que a regra prepondera, embora possa haver 

componentes sensório-motores ou de construção presentes - entre 

esses estão: memória, de dama, de bola de gude, de futebol e de 

esconde-esconde. 

 Algumas características das diferentes brincadeiras de meninos 

e meninas são percebidas ao observar as crianças brincando. Bichara 

(2001, p. 20) reforça que “por mais fantasiosa que seja uma 

brincadeira infantil, um poderoso agente da realidade está presente: a 

estereotipia de gênero”. 
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Normalmente, as brincadeiras dos meninos são mais 

movimentadas e desorganizadas, já as meninas, ao brincar, são mais 

calmas, com brincadeiras mais delimitadas em espaços e mais 

estruturadas. Durante as brincadeiras que envolvem o faz-de-conta, 

os meninos e as meninas desempenham papeis de homens e de 

mulheres de seu grupo cultural, reproduzindo o que observam na 

sociedade a qual pertencem. As meninas tendem a realizar atividades 

domésticas e de cuidados com os outros, enquanto os meninos tendem 

a brincadeiras de luta, super-heróis e monstros.  

Cordazzo e Vieira (2008, p. 365-366) indicam que “além de 

Vygotsky (1991), outros autores como, Brougère e Wajskop (1997), 

Kishimoto (1999) e Sufton-Smith (1986) consideram que são as 

representações sociais que a criança tem do seu mundo que irão 

conduzir o brincar”, sendo assim, o ambiente onde a criança vive 

influenciará na escolha dos tipos de brincadeira que irá desenvolver.  

Bichara (2001) ressalta que:  

 

[...] crianças a partir de dois anos preferem brincar com 

brinquedos tipificados para o próprio sexo, como carrinhos 

para meninos e bonecas para meninas. [...] estudos também 

demonstram que meninos apresentam estereótipos mais 

acentuados que meninas (BICHARA, 2001, p. 20). 

 

As diferenças de gênero, de acordo com Silva et al. (2006), são 

baseadas nas diferenciações biologicamente sexuais, mas a forma 

como se processam são sociais e culturais. Em sua fala, Morais (2004, 

p. 55) completa que “as diferenças de gênero estão intimamente 

relacionadas às culturais, uma vez que as representações sociais e 

significados partilhados dos papéis masculino e feminino são 

específicos de determinados grupos sociais”.  
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DESENVOLVIMENTO MOTOR NA INFÂNCIA 

 

Durante a infância, a criança passa por grande mudança no 

comportamento motor, adquirindo e refinando amplamente seu 

repertório de habilidades motoras, que formam a base para a 

aprendizagem de padrões motores mais complexos, os quais serão 

utilizados para o esporte, atividades recreativas e atividades da vida 

diária.  

Assim, o desenvolvimento motor pode ser definido como sendo 

um processo sequencial e contínuo de mudanças qualitativas no 

comportamento motor do indivíduo durante todo o ciclo vital, levando 

em consideração características hereditárias e influências ambientais 

(CLARK, 2007; GALLAHUE; OZMUN, 2005; PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Segundo Gallahue; Ozmun (2005), Papalia (2013), Thelen; 

Smith (1994), cada ser é único, porém, existem padrões em comum 

para as características humanas em cada período do ciclo vital, 

alternando entre fases de mudanças e de estabilidade. 

Gallahue; Ozmun (2005) propõe um modelo de Desenvolvimento 

Motor durante o ciclo vital denominado de A Ampulheta, no qual ele 

indica uma sequência de fases do desenvolvimento (Fase Motora 

Reflexa, Rudimentar, Fundamental e Especializada) e explica que o 

processo de desenvolvimento motor sobre influência da 

hereditariedade (fatores individuais) e do ambiente (fatores externos). 

No início da primeira infância, que compreende o período entre o 

nascimento até o terceiro ano de vida, o desenvolvimento dos bebês 

possui maior influência biológica, pré-determinada, que auxilia no 

processo de aquisição dos primeiros movimentos. Essa é uma fase de 

grandes mudanças no comportamento motor e no corpo das crianças, 

com aumento de tamanho e peso corporal. 

Durante o primeiro ano de vida, com a sofisticação cortical, há 

um processo de inibição dos movimentos reflexos primitivos de 

sobrevivência e reflexos posturais, e início dos movimentos voluntários 
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rudimentares (GALLAHUE; OZMUN, 2005), os quais permitem aos 

bebês se equilibrar, locomover e controlar objetos com 

intencionalidade. 

Nesse período, os bebês passam a explorar o ambiente, o próprio 

corpo e ter maior interação com o espaço, os objetos e as outras 

pessoas que fazem parte de seu mundo. Essa fase, denominada de 

fase das habilidades motoras rudimentares, também é importante para 

o processo de desenvolvimento perceptivo motor, permitindo que os 

bebês possam receber, organizar, integrar e aprender o significado das 

informações e formular as respostas apropriadas a cada estímulo 

recebido. 

Para isso, são utilizados os canais sensoriais exteroceptivos e 

interoceptivos, assim como a cognição, para interpretação das 

informações e sua aprendizagem do movimento voluntário. As 

percepções são divididas em percepção visual, auditiva, propriocepção, 

percepção tátil e percepção háptica. 

O desenvolvimento e a maturação das habilidades motoras 

rudimentares, junto com o desenvolvimento das percepções, 

proporciona experiências psicomotoras que serão utilizadas no futuro. 

Nessa fase da vida, as influências ambientais, como estímulos e 

características socioculturais, começam a interferir no processo de 

desenvolvimento motor das crianças, principalmente pela questão de 

gênero, pois começa a haver diferenciação entre brinquedos e 

brincadeiras direcionados a meninos e meninas. 

Papalia e Feldman (2013, p. 218), ressaltam que “ser homem ou 

mulher afeta a aparência das pessoas, o modo como elas 

movimentam o corpo e como trabalham, se vestem e se divertem.” 

As primeiras diferenças entre os gêneros já são visíveis entre um 

e dois anos de idade, quando meninos e meninas tendem a preferir 

brinquedos, brincadeira e parceiros diferentes; ou seja, meninos optam 

por brincadeiras mais agressivas, com seus pares de mesmo gênero, 

enquanto meninas preferem brincadeiras mais “calmas” com outras 
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meninas (PAPALIA, FELDMAN; 2013). Entretanto, os mesmos autores 

afirmam que as brincadeiras mais agressivas, dos meninos, não são de 

característica biológica, mas sim, influência cultural, uma vez que os 

pais tendem a brincar com os seus filhos (homens) de maneira mais 

ríspida e com suas filhas (mulheres) de maneira mais carinhosa. 

 A diferença entre os gêneros se estende para a segunda infância, 

que compreende a faixa etária entre três e cinco anos de idade; período 

em que há pouca diferença em estatura, peso e características físicas 

entre os gêneros.  

 Ao chegar nessa fase, a criança, independentemente do gênero, 

possui maior precisão dos movimentos e está em processo de transição 

entre a fase de desenvolvimento das habilidades motoras rudimentares 

e habilidades motoras fundamentais (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

Porém, os meninos podem apresentar maior coordenação na execução 

das habilidades motoras globais e as meninas maior coordenação 

motora fina, devido às influências socioculturais. 

 As habilidades motoras fundamentais são a base para a 

realização das tarefas diárias e também serão utilizadas para a 

aprendizagem dos gestos esportivos, futuramente. As habilidades 

motoras fundamentais são divididas em estabilizadoras, locomotoras e 

de controle de objetivos. 

As habilidades motoras fundamentais de estabilização são 

aquelas utilizadas para controlar o corpo em movimento ou durante a 

postura estática. As habilidades motoras fundamentais de locomoção 

estão relacionadas a todos os tipos de deslocamento no espaço, 

envolvendo o andar, correr, rolar e saltar na horizontal e vertical. As 

habilidades motoras fundamentais de controle de objetos são as que 

mais demoram para atingir o padrão maduro, pois dependem de maior 

coordenação e controle do movimento, além de exigir o 

amadurecimento do desenvolvimento perceptivo-motor, por necessitar 

de informações sobre o ambiente. 
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Nessa fase, estímulos ambientais são importantes para que 

novas habilidades motoras fundamentais sejam adquiridas e refinadas 

(COTRIM et al., 2011). Os mesmos autores indicam que a falta de 

experiências motoras diversificadas pode ser uma das razões pelas 

quais, muitas crianças nessa faixa etária estão abaixo do padrão, em 

relação ao desempenho esperado das habilidades motoras 

fundamentais. 

Estudo realizado por Oliveira et al. (2013) revelou que meninos 

obtiveram melhor desempenho motor nas habilidades de correr, saltar 

na horizontal e deslizar na lateral. Os estudos de Paim (2011) e 

Carvalhal, Vasconcelos-Rapouso (2007) corroboram com os achados 

de Oliveira et al. (2013), indicando em seus resultados que meninos 

têm melhor desempenho na realização das habilidades motoras do que 

meninas, na infância. 

 Nesse período de amadurecimentos de habilidades motoras 

básicas e do comportamento perceptivo motor, as crianças adquirem 

maior consciência corporal, por isso, há necessidade de estimular cada 

vez mais a prática de diferentes tipos de habilidades motoras, 

independentemente do gênero. 

Ao chegar na terceira infância, que compreende a faixa etária 

entre seis e onze anos de idade, a criança passa por um período 

estável, de poucas mudanças em estatura e peso corporal. 

 Nessa fase, fica mais evidente a diferença entre meninos e 

meninas, pelas características biológicas e ambientais. Sendo que, há 

uma tendência de os meninos serem mais habilidosos e fortes do que 

as meninas e as meninas terem maior flexibilidade e coordenação 

motora fina do que os meninos. 

Agora, as habilidades motoras fundamentais estão no final do 

período maturacional, que unindo a avançada maturação dos sistemas 

neurológico, anatômico e fisiológico (MAGILL, 2000), começam a dar 

lugar às habilidades motoras especializadas, caracterizadas pela 

combinação de duas ou mais habilidades motoras fundamentais, que 
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são refinadas para a realização de tarefas mais complexas da vida 

diária ou habilidades específicas dos esportes, ginástica ou dança 

(GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

A aquisição das habilidades motoras especializadas é influenciada 

pelas características hereditárias e ambientais, como estímulos e 

características socioculturais. 

Com a chegada da fase de habilidades motoras especializadas, 

fica evidente a diferença entre os pré-adolescentes que foram 

estimulados às práticas motrizes durante a infância ou não. Podemos, 

ainda, destacar a questão de gênero, em que meninas, em sua grande 

maioria, ficam aquém, se comparadas aos meninos, em desempenho 

na execução de habilidades motoras globais. 

Essas diferenças são observadas na iniciação esportiva, na 

prática de atividades recreativas e nas aulas de Educação Física, 

contexto em que são evidenciadas as diferenças corporais e de 

habilidades, decorrentes de transformações biológicas e, também, 

socioculturais (CRUZ; PALMEIRA, 2009). 

Para Cruz, Palmeira (2009), os meninos apresentam maior 

repertório motor que meninas, devido à vasta diversidade de 

experiências corporais vivenciadas durante toda a infância; já, as 

meninas são privadas de experiências motoras mais amplas, como 

subir em árvores, correr pela rua, jogar bola, etc. 

Darido (2005) corrobora com a afirmação de Cruz, Palmeira 

(2009), ao indicar que: 

 

Os meninos são incentivados a praticar brincadeiras mais 

agressivas e mais livres; jogar bola na rua, soltar pipa, andar 

de bicicleta, rolar no chão em brigas intermináveis, escalar 

muros e realizar várias outras atividades que envolvem riscos 

e desafios. As meninas, ao contrário, são desencorajadas de 

praticar tais brincadeiras e atividades (DARIDO et al., 2005, p. 

107). 

  

Assim, não se pode atribuir a “inferioridade” feminina somente 

ao aspecto natural e biológico, mas devemos considerar, também, o 
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aspecto social e cultural, que impõe valores que são construídos 

historicamente influenciando na maneira como meninos e meninas são 

estimulados desde a infância. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das leituras realizadas, foi possível compreender a 

dinâmica do mundo infantil, considerando a criança como sujeito 

social, cultural e histórico, por meio das brincadeiras, manifestando de 

maneira simples a sua compreensão dos aspectos sociais e culturais 

que permeiam o mundo ao seu redor.  

Essas diferentes análises permitem compreender que as 

legitimações historicamente construídas entre os gêneros, em parte 

estão sendo desmistificadas quando meninos e meninas interagem em 

suas relações sem interferência dos conceitos construído culturalmente 

e socialmente. Entretanto, fica muito evidente que ainda restam 

brincadeiras que são carregadas de conceitos intimamente ligados às 

diferentes culturas que se edificaram ao longo dos anos para homens 

e mulheres, o que ficou demonstrado nas diferentes brincadeiras entre 

os gêneros. 

As diferenças de gênero nas brincadeiras são importantes para 

as representações sociais dos adultos; no entanto, em se tratando de 

desenvolvimento motor, não devemos repreender as meninas de 

experimentarem e explorarem certas brincadeiras por uma visão 

preconceituosa de gênero. 

Os papeis estereotipados de gênero que são embutidos nas 

crianças, de que homens são fortes e independentes e mulheres são 

frágeis e dependentes são construtos puramente socioculturais e por 

isso não devem ser levados em consideração quando estamos 

abordando a importância de se ter uma base com vasto repertório 

motor, que deve ser construído na infância, para ser ampliado, refinado 
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e utilizado ao longo da vida, na prática esportiva, no lazer, e nas tarefas 

diárias. 
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Neste livro, os autores trazem a experiência de lidar cotidianamente 

com a Educação Física a distância e de pesquisar sobre o tema nos 

últimos anos.  

 

Os capítulos apresentam distintas perspectivas de atuação na área, 

tendo em comum o debate sobre as plataformas em que as interações 

acontecem nos âmbitos da educação, da saúde, do lazer, da qualidade 

de vida, da pesquisa e da formação. 

 

 

Para além de reflexões ou debates teóricos, os autores lidam dia a dia 

com os temas em pauta, viabilizando o que a academia e a sociedade 

pregam sobre a articulação teoria-prática. E vale ressaltar que, em 

2020, o status da temática abordada nesta obra passou de relevante 

para fundamental. 
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