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INTRODUÇÃO 

As crianças quando chegam ao mundo estão expostas ao que a sociedade tem a lhes 

oferecer. Nos dias atuais, sabemos que os meios de comunicação de massa constituem parcela 

expressiva da formação cultural infantil. Nesse contexto, a experiência de aprendizagem 

social das crianças e jovens é feita em ambiente hipermidiatizado, o que é ilustrado pelos 

diferentes aparatos de mídia que os estudantes transportam, inclusive dentro do espaço 

escolar.  

Em um estudo feito no ensino secundário em escolas norte-americanas, por 

exemplo, identificou-se que os estudantes cada vez mais levam para dentro da sala de aula 

equipamentos eletrônicos como o Kindle, Nook, iPods, iPads e ainda diferentes tipos de 

telefones celulares por onde podem percorrer as páginas de seus livros favoritos (Clarke and 

Besnoy, 2010). Nota-se que esse fenômeno estrutural pode ser observado nas situações 

cotidianas da vida, pois as mídias impõem novas formas de ver e interpretar o mundo, 

modificando, por exemplo, o conceito de infância, os modos de brincar e ainda a cultura 

corporal de crianças. 

Segundo Sarmento (2005), a infância aparece como uma categoria social relevante, 

que é continuamente modificada por ações internas e externas de aspectos que compõem sua 

realidade, destacadamente as mídias. Desse modo, evidencia-se que os meios de comunicação 

de massa constituem parcela expressiva da formação cultural infantil em nossa sociedade 

contemporânea. 

Diante dessas concepções, nossa pesquisa propõe discorrer sobre as brincadeiras 

infantis relacionadas com as mensagens midiáticas que as crianças têm acesso. Busca-se, 

nesse âmbito, compreender processos de significação corporal experimentados por elas em 

momentos vivenciados em variados espaços do ambiente escolar. Tem como objetivo 



principal identificar como a presença das mensagens midiáticas é apropriada por crianças, 

considerando-se especialmente suas manifestações corporais dentro do espaço escolar. 

Nesse sentido, nossa pesquisa visa contribuir com a necessidade de um destaque para 

os projetos educacionais, envolvendo a mídia educação como parte do currículo das 

instituições de educação infantil. A partir disso, as análises sugerem a possibilidade da 

corporalidade infantil como um elemento significativo para a atuação da proposta de mídia 

educação na realidade escolar contemporânea.  

 

O BRINCAR NA INFÂNCIA 

O discurso sobre o valor cultural da brincadeira tem sido debatido com maior 

freqüência na atualidade (Chateau, 1987; Brougère, 1998). Sabe-se que por meio desse ato a 

criança pode conhecer o mundo e expressar pensamentos e ações. Para Kishimoto (2001) a 

brincadeira é vista como a ação que a criança desenvolve ao mergulhar na atividade lúdica, ou 

seja, a brincadeira seria o “lúdico em ação”. Para Benjamin (2002, p.14), a atividade lúdica é 

típica da experiência infantil, por isso “muito mais próximo da criança que o pedagogo bem 

intencionado, lhe são o artista, o colecionador, o mago”. 

A brincadeira é caracterizada pela apropriação e ressignificação por parte das crianças 

de valores e características da realidade em que se encontram. Munarin (2007) afirma que a 

criança tem o poder para criar e recriar o modo de agir em suas brincadeiras, adaptando-as de 

acordo com sua imaginação. Partindo do pressuposto de que a socialização é uma apropriação 

da cultura partilhada pela sociedade, ao brincar a criança experimenta os elementos desta 

cultura, tendo a oportunidade de reelaborá-los. A interação da criança com o mundo é 

mediada e o jogo simbólico pode possuir diferentes construções de significado, que vão sofrer 

variações a depender do contexto histórico e cultural.  

Ressalte-se ainda que por meio das brincadeiras, as crianças experimentam atividades 

com o corpo. A corporalidade pode ser compreendida como uma dimensão humana que 

engloba tanto aspectos físicos, entre eles o esquema corporal, quanto subjetivos, destacando-

se a imagem ou percepção do corpo (Shilder, 1999). De acordo com Oliveira, Oliveira e Vaz 

(2008, p. 306), a corporalidade se refere ainda ao “conjunto das manifestações corporais 

historicamente produzidas, as quais pretendem possibilitar a comunicação e a interação de 

diferentes indivíduos em eles mesmos, com os outros, com o seu meio social e natural”. 

Portanto, a corporalidade também envolve a aprendizagem de elementos da cultura corporal 

propriamente dita, como as brincadeiras infantis. 



A transmissão do brincar se realiza por intermédio da aproximação das crianças com 

seus pares e com a cultura na qual está inserida. São as imagens representadas pelas 

brincadeiras, que possibilitam que a cultura, seja manipulada, questionada e renovada. Assim, 

o brincar ocupa um lugar importante no cotidiano infantil, que não deveria ser obstruído pela 

pedagogização (Charlot, 1979; Kramer and Leite, 1999). A escola pode explorar a riqueza das 

inúmeras possibilidades dos jogos, buscando valorizar a infância e seus modos particulares de 

ser. Os elementos disponíveis para que essa experiência lúdica aconteça na escola, como a 

atuação do professor, a organização do espaço e a variedade de materiais, são de importância 

fundamental para esse processo. 

Além de refletir sobre a relevância da brincandeira e da dimensão lúdica na vida 

escolar das crianças, somos remetidos a pensar na forma como o brincar tem se constituído a 

partir da cultura midíatica. Segundo Girardello (2008), a variedade das vivências infantis 

estimula de modo diversificado os processos de identificação das crianças. A mídia, 

sobretudo, está assumindo um papel cada vez maior nessa construção, pois está presente nos 

demais âmbitos sociais, nos quais as crianças interagem, bem como na família, na escola e nas 

brincadeiras. Os meios de comunicação incrementam essa variedade de vivências e 

apresentam referenciais para a relação das crianças com o mundo. 

Kishimoto (2001) elucida que a visão de mundo que as crianças adquirem, 

descobrem e desenvolvem em diversas áreas, não deve originar-se, exclusivamente, dos meios 

de comunicação, dos quais as crianças podem partilhar enquanto espectadoras, usuárias ou co-

participantes de produção. Ademais, Brougére (1998) afirma que a televisão fornece 

elementos para as brincadeiras e esses não são recebidos pelas crianças de forma passiva, mas 

sim de maneira reativa, ocorrendo uma reconstrução criativa na cultura infantil. Sob essa 

perspectiva e reconhecendo o papel da escola na vida das crianças em nossa sociedade, surge 

a necessidade de compreensão de como ocorre esse processo dentro da escola, o qual envolve 

tanto os professores quanto os alunos.   

No processo de interação das crianças com as mídias, o professor é uma figura que 

desempenha um papel significativo e estruturador da aprendizagem e construção de 

conhecimento dos alunos no espaço escolar. Essa análise pode ser considerada tanto no 

sentido de como o professor terá competências para mediar situações específicas, quanto 

como ele propõe atividades e usa linguagens em suas aulas, pois essas questões são reflexos 

de sua formação, bem como de sua apropriação particular da cultura midiática. Portanto, o 

educador também deve estar preparado para se apropriar criticamente das mensagens 

midiáticas. 



Ghilardi (1998) sugere que não é interessante que o professor siga padrões pré-

estabelecidos em seus programas de ensino, mas sim se prepare para trabalhar com a 

realidade, a qual varia e apresenta constantemente aspectos heterogêneos. O educador pode 

garantir uma intervenção com eqüidade entre os alunos, de acordo com as necessidades 

específicas de cada um. Se o mediador estiver atento aos comportamentos, falas e expressões 

corporais das crianças entenderá melhor as necessidades de seus alunos e, desse modo, 

atenderá com mais êxito às demandas de uma formação e educação que valoriza a preparação 

do cidadão para a sociedade.  

De acordo com a literatura, a criança deveria ser instruída para atuar na sociedade 

como um sujeito com competências criativas a respeito das tecnologias de comunicação 

(Belloni, 2005; Girardello, 2011; Fantin and Rivoltella 2012; Orozco, 1997; Buckhingam, 

2000; Hobbs, Landis and Cohn-Geltner, 2011; Jenkins, s.d). Para isso, a escola tem o desafio 

de integrar em suas práticas os veículos de informação e comunicação, incorporando a 

perspectiva da mídia educação em seu projeto político e pedagógico. A educação para as 

mídias, segundo Belloni (2005) e Capello, Felini e Hobbs (2011), tem se desenvolvido como 

uma disciplina emergente. O objetivo dessa perspectiva é a formação para as mídias, tanto de 

professores, quanto de alunos para, dessa maneira, se estabilizarem como usuários críticos e 

ativos dos meios de comunicação. Acredita-se que, dessa forma, as crianças e os professores 

estarão mais preparados para interagir e reconstruir os conhecimentos, valores e práticas 

culturais, a partir das mensagens oferecidas pelas mídias. 

 

METODOLOGIA 

Para realizar o presente estudo realizou-se uma pesquisa de campo, com características 

descritivas, por meio de uma observação participante. Nessa proposta, o pesquisador realiza o 

trabalho empírico por meio da observação direta de fenômenos cotidianos e compartilha, 

simultaneamente, as vivências dos sujeitos investigados. A produção dos dados foi feita 

construindo informações nos espaços naturais dos participantes, que constituem, por sua vez, 

a sua realidade histórica e cotidiana (BOGDAN; BIKLEN, 1994).!
. Como complemento à observação, estabelecemos, sempre que possível, conversas 

informais com as crianças e as professoras, visando enriquecer o material empírico. A 

construção dos dados aconteceu em duas instituições de educação infantil da rede de ensino, 

localizadas em região central de Brasília. A primeira instituição é pública e segue os 

parâmetros curriculares oficiais, caracterizando-se por oferecer ensino inclinado à linha 



tradicional. A segunda pertence a uma cooperativa de pais e professores, sendo que sua 

orientação pedagógica segue, de forma geral, preceitos construtivistas.  

 As observações ocorreram durante atividades educativas desenvolvidas nas escolas, 

tanto dentro da sala de aula quanto em outros momentos do cotidiano da instituição, tais como 

a hora do lanche, a chegada e a saída dos alunos à escola. As visitações transcorreram ao 

longo de cerca de dois meses, com duração de duas a três horas diárias, em cada uma das 

instituições. Foram escolhidas as turmas mais avançadas dos jardins de infância, de acordo 

com a disponibilidade oferecida pelas escolas. Foram observadas cerca de setenta crianças, 

entre 5 e 6 anos de idade.  

A fim de discriminar os acontecimentos que mereciam destaque, foram registradas 

as observações em um memorando de notas de campo para serem posteriormente mais 

aprofundados e analisados. Para melhor entendimento da cultura infantil, além das 

observações da prática educativa aplicou-se a técnica de coleta de desenhos produzidos pelas 

crianças. O trabalho com os desenhos ocorreu da seguinte forma: folhas de papel A4 e lapis 

de cor foram disponibilizadas para as crianças. Em cada uma das metades da folha elas 

produziram um desenho de acordo com os seguintes títulos: “Eu sou assim” e “As minhas 

brincadeiras preferidas”. 

De acordo com Gobbi (2002), os desenhos infantis representam um instrumento 

metodológico apropriado para trabalhar com crianças de zero a seis anos de idade. Essa 

técnica possibilita responder perguntas de pesquisa, quando se deseja desvendar e conhecer o 

mundo da infância a partir dos olhares das crianças. Entretanto, é recomendável que o 

desenho seja conjugado à oralidade, pois desse modo pode-se ampliar informações acerca de 

como os indivíduos concebem o contexto histórico e social no qual estão inseridos. 

Em adição, Widlöcher (1971) afirma que o desenho expressa uma visão de mundo 

infantil. Diante da imagem desenhada encontramos um viés para buscar compreender o 

universo da infância de modo mais abrangente. O desenho, sobretudo, pode ser visto como 

uma gestualidade, tendo a linguagem corporal como seu elemento fundamental evocada 

pelas características peculiares dos primeiros desenhos infantis. “Na criança, o desenho é 

antes de mais nada motor; a observação de uma criança pequena desenhando mostra bem 

que o corpo inteiro funciona e que a criança sente prazer nesta gesticulação” (Mèredieu, 

1997, p. 6). 

A partir do material empírico, criou-se categorias de codificação para organização e 

análise dos dados, conforme sugeriram Bogdan e Biklen (1994). Foram encontrados padrões 

entre os tópicos das categorias e, assim, separados por suas similaridades, para organização e 



análise dos elementos empíricos. A partir dessas categorias e com base no aporte teórico, foi 

possível fazer uma interlocução entre teoria e prática. Apresentamos a seguir os resultados e 

discussões que consideramos mais significativos, visando ampliar as perspectivas sobre o 

tema investigado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir das observações em campo, ressaltamos algumas evidências acerca da relação 

entre o brincar e as mensagens midíaticas, com enfoque na corporalidade das crianças 

participantes. A mídia como ferramenta de interatividade das crianças também foi identificada 

em campo, sendo a televisão meio de comunicação mais presente nas! expressões diárias 

observadas entre os alunos. Na sociedade contemporânea mídia televisiva é enraizada no 

ambiente escolar e se aplica como a forma mais poderosa da mídia (Costa e Betti, 2006). 

Em contraste, observou-se em ambas as instituições pesquisadas a vivência de 

brincadeiras tradicionais por parte das crianças. Notamos que os alunos se divertiam com as 

brincadeiras tradicionais e oportunamente repetiam a experiência, realizando-as em seus 

momentos livres e sem o comando das professoras. Essas considerações evidenciam que 

jogos tradicionais ainda fazem parte da ludicidade infantil, mostrando que tantos às 

brincadeiras antigas como às relacionadas à mídia possuem elementos para enriquecer a 

vivência dos jogos infantis. Percebemos, assim, que as escolas contribuíam no sentido de 

apresentar parâmetros alternativos à cultura midiática, visando ampliar a formação da cultura 

lúdica das crianças! 
Entretanto, observamos que a corporalidade, principalmente aquela associada aos 

aspectos midiáticos, não era abordada nas escolas como um ponto relevante para a formação 

dos alunos. Nesse sentido, destacamos que a referência das professoras aos alunos 

considerados “difíceis e indomáveis” ilustram a dificuldade da prática educativa em aceitar 

um corpo ativo e em movimento no ambiente escolar. Nos ambientes observados, percebemos 

que ainda vigora a concepção tradicional do corpo disciplinado e passivo na escola, revelando 

uma relação hierárquica e heterônoma entre educadores e alunos, sobretudo limitando a 

comunicação a partir de expressões corporais.  

Além disso, pelas conversas entre as professoras e as atitudes com seus alunos, 

percebemos que a escola considerava o bom professor como sendo aquele que mantém a 

disciplina e a obediência da classe. Nesse cenário, consequentemente, muitas informações 

midiáticas expressadas pelas crianças passavam despercebido pelas professoras, as quais não 

usavam esse conteúdo para fazer intervenções com os alunos. 



Assim, observamos que, embora houvesse uma constante e cotidiana manifestação e 

incorporação das mídias nas vivências das crianças observadas, não se percebeu preocupação 

e mediação das professoras sobre as diversas representações de assuntos midiáticos expostos 

pelos alunos no cotidiano. Em geral, as professoras disseram não estar atentas à influência da 

mídia no comportamento de seus alunos. Entretanto, em conversas informais com as 

educadoras percebeu-se preocupação com uma interferência negativa das mensagens 

midáticas no comportamento das crianças.  

O “dia do vídeo”, assim denominado em uma das escolas, ilustra esse aspecto. 

Havia apenas um aparelho de vídeo para todas as turmas e as professoras dividissem o seu uso 

por turnos. Na biblioteca, que estava desativada, ficavam guardados, além de livros, alguns 

vídeos sem catalogação, os quais eram pouco aproveitados durante as aulas. A ausência de um 

local específico para os recursos contraria a idéia de que nas escolas devem ter videotecas, 

além das bibliotecas, respeitando as imagens como fontes de conhecimento (Batista e Betti, 

2005). Sobretudo, a exibição dos vídeos não se estruturava na concepção de mídia educação, 

pois não se caracterizavam por uma intervenção que estimulasse o questionamento sobre as 

mensagens por parte dos alunos. 

Em cada sala de aula havia uma caixa de livros, que os alunos, porém, não tinham 

livre acesso. Isso pode ser constatado no diálogo entre duas crianças, quando um aluno disse à 

sua colega que ela iria “levar bronca” da professora por pegar um livro sem pedir autorização. 

Destaque-se que em apenas dois momentos da pesquisa empírica o livro foi utilizado pelas 

professoras. Em um dos casos, os livros foram usados para distração dos alunos e em outro 

para as crianças produzirem um desenho inspirado na história, os quais, no entanto, não foram 

utilizados para uma mediação educativa posterior. Esses exemplos demonstram a carência de 

recursos e de práticas envolvendo os materiais e os conteúdos midiáticos. 

Em outra direção, acompanhamos uma visita da escola para conhecer uma biblioteca 

pública. Neste espaço, as crianças aprenderam sobre os catálogos, o funcionamento dos 

empréstimos e sobre o cuidado adequado aos livros. Além disso, as bibliotecárias leram várias 

histórias que tratavam de situações familiares da realidade dos alunos, além de reforçar 

valores sociais. Ao final, os visitantes tiveram livre acesso para lerem e folhearem os livros. 

Os alunos estreitaram sua relação com esse meio de comunicação, podendo assim, 

desenvolver a motivação à leitura, a novos conhecimentos e à outra concepção de cultura. Sob 

essa percepção, os livros também atuaram como um meio comunicacional e fazem parte da 

educação humana, pois são capazes de transmitir mensagens educativas (Côrrea, 2005). 

Além das reflexões pela observação, foi possível também, por meio dos desenhos 



elaborados pelas crianças, pensar sobre como a temática da mídia aparece em suas 

experiências dentro da escola. A proposta do desenho sob a temática “Eu sou assim”, a mídia 

não foi identificada de forma preponderante, pois, em acréscimo, se verificou a presença de 

elementos da natureza, escola e pares na constituição dos significados na cultura corporal 

infantil. Quanto aos desenhos construídos sob o tema “Minhas brincadeiras preferidas”, a 

mídia televisiva foi evidenciada com maior relevância, porém mesclada com as brincadeiras 

tradicionais. 

Os desenhos contribuíram com as análises e mostraram ser um instrumento 

metodológico interessante para entender as crianças, auxiliando na percepção das 

características da cultura corporal infantil. Por esse material, reafirma-se que os conteúdos 

midiáticos exercem uma função socializadora entre as crianças, caracterizando-se como 

referências comuns na criação de suas experiências lúdicas. Contudo, não atuam como 

elementos determinantes e fonte única da cultura corporal infantil, destacando como as 

brincadeiras tradicionais também se evidenciam como elementos de seu interesse. 

Contrapondo a realidade descrita e à luz da mídia educação, vários autores, 

conforme anteriormente ressaltado, propuseram e avaliaram possibilidades de uma educação 

para as mídias. Batista e Betti (2005), aceitando a relevância da temática TV e educação, 

enfatizam o uso da televisão para educação nas mídias e com as mídias, abordando o 

conteúdo da cultura corporal de movimento de maneira crítica e reflexiva. Para avaliar suas 

possibilidades, os investigadores propuseram em uma escola uma pesquisa-ação e como 

resultado, confirmaram que é possível utilizar as mídias para um aprendizado com 

significado, porém prazeroso e que estimule um olhar crítico sobre as mensagens recebidas. 

Não obstante, Santos e Ribeiro (2007) também analisaram a utilização de recursos 

midiáticos na escola e perceberam o uso da mídia para estimular debates sobre suas 

influências na cultura corporal de movimento, assim como uma maior reflexão das crianças 

sobre ela. Do mesmo modo, Sayão e Muniz (2005) estimulam a criação e a aplicação de um 

trabalho com a mídia na educação escolar para a formação de cidadãos críticos na sociedade 

atual. Dessa maneira, ressalta-se a necessidade de estudos que abordem a expressividade das 

mensagens midiáticas pelas crianças dentro da escola, bem como investiguem a recepção 

dessas expressões por parte da comunidade educativa, vislumbrando o trabalho da mídia 

educação nesse espaço.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatamos que as mensagens amplamente veiculadas pela mídia tornaram-se conteúdo de 



brincadeiras vivenciadas pelas crianças observadas. A televisão revelou-se ainda como o 

veículo comunicacional mais usufruído pelas crianças pesquisadas. Pode-se concluir, nesse 

sentido, que os conteúdos midiáticos exercem uma função socializadora entre as crianças, 

caracterizando-se como referências comuns na criação de suas experiências lúdicas. Contudo, 

não atuam como elementos determinantes e fonte única da cultura corporal infantil, pois as 

brincadeiras tradicionais também foram evidenciadas como elementos de seu interesse. 

Não é de surpreender que o comportamento das crianças reflita conteúdos das 

mensagens midiáticas. No entanto, o fato de que as escolas não atuam na perspectiva da mídia 

educação apresenta o desafio de conectar o ensino a aprendizagem para os meios de 

comunicação na escola. Apesar da apropriação constante dos meios de comunicação dentro da 

vida escolar das crianças, as escolas participantes da pesquisa não mostraram uma 

organização curricular para receber e lidar com a mídia. 

 Constatamos que a concepção de mídia educação não se mostrou presente na 

elaboração do projeto político e pedagógico das instituições observadas, assim como não se 

integrou às construções e práticas de ensino cotidianas. Evidenciamos que o uso de materiais, 

como de vídeos e de livros, por exemplo, se limitava em geral ao entretenimento e distração 

das crianças durante o turno escolar, descaracterizando uma perspectiva pedagógica de 

estímulo à criticidade e participação ativa dos alunos. 

Em relação ao impacto das tecnologias de informação e comunicação em todos os 

setores das atividades humanas, torna-se cada vez mais necessário que as instituições de 

ensino estejam preparadas para reflexões sobre as mensagens midiáticas. Esses resultados 

reforçam a percepção de que os meios de comunicação representados nas manifestações 

corporais das crianças, bem como a necessidade de integrar a corporalidade a projetos de 

mídia-educação na escola e produzir atividades educacionais a partir da perspectiva da mídia-

educação voltada para crianças 

Em geral, há dificuldade em relacionar a cultura da mídia às práticas corporais, uma 

vez que muitas perspectivas teóricas sugerem que as interações das crianças hoje em dia com 

a mídia não estimulam os movimentos do corpo, limitando a sua interação social, emocional e 

motor apenas para o mundo virtual. Em contrapartida, a ênfase do nosso trabalho foi no 

intento de apresentar uma perspectiva alternativa, em que procuramos relacionar a mídia para 

manifestações corporais das crianças no ambiente escolar, mostrando uma possibilidade de 

estudos que envolvam esses aspectos. 
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INTRODUÇÃO 

Com o acelerado avanço tecnológico presente nos dias atuais, evidenciam-se 

transformações nas diversas esferas da sociedade. Todas as dimensões fundamentais da 

organização e da prática social se constituem em um conjunto de nós interconectados – a 

sociedade em rede (CASTELLS, 2011). Significativas mudanças podem ser observadas nos 

hábitos e formas de viver das pessoas. As redes sociais e os processos comunicativos em 

ambientes virtuais tem proporcionado novas formas de relações interpessoais e espaços de 

construção de sentidos e significados de maneira particular, levando à pedagogia novas 

demandas de atuação. A educação tem se apropriado das Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TIC, porém, ainda encontra-se em um estágio de apropriação e discussão 

primário comparado a outros setores da sociedade. 

Neste contexto, um campo considerado relativamente novo é o da Mídia- educação. 

Bévort e Belloni (2009) descrevem o conceito em evolução de Mídia- Educação ao fazerem 

uma detalhada contextualização histórica chamando atenção para os avanços conceituais que 

este campo conquistou nos últimos anos, principalmente após a Agenda de Paris (2007). 

Segundo as autoras, as definições mais atuais de mídia-educação contemplam a inclusão 

digital, as dimensões de objeto de estudo, e uso como ferramenta pedagógica em situações de 

aprendizagem. 

No Brasil o MEC criou o Proinfo – Programa Nacional de Informática na Educação 

através da portaria no 522/MEC, de 02 de abril de 1997 com o objetivo de promover o uso 

pedagógico de Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas públicas. O programa, 

que é desenvolvido em parceria com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, 



ganhou uma nova versão instituída pelo Decreto no 6.300, de 12 de dezembro de 2007, 

passando a se chamar Proinfo Integrado- Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 

O Proinfo Integrado postula a integração e articulação de três componentes: (i) 

instalação de ambientes tecnológicos nas escolas, (ii) disponibilização de conteúdos e 

recursos educacionais multimídia e digitais, (iii) formação continuada dos professores e 

outros agentes educacionais para uso pedagógico das TIC. 

Portanto, observa-se que as TIC já estão presentes nas escolas e um dos maiores 

desafios para inserção efetiva das TIC na educação, consiste na apropriação dessas 

tecnologias por professores. Diversos autores, como Almeida e Bertoncello (2011), Borges 

(2009), Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997), têm discutido e pesquisado o uso e apropriação 

de TIC por professores e seu processo de inserção na prática educativa, relatando 

dificuldades, experiências inovadoras e casos de sucesso, além de concordarem com a 

necessidade de formação inicial e continuada de professores. 

Por outro lado, a literatura evidencia a explícita interferência das TIC no corpo e na 

educação do corpo, tal como se pode verificar em Le Breton (2003), Nóbrega (2005), Vaz 

(2002). Desta forma, a convergência entre TIC e corpo se acentua, reforçando os ideais 

modernos no que diz respeito a supremacia da mente e negação do corpo. Outrossim, 

Inforsato (2006), Soares (2006), Taborda de Oliveira (2006) e Wiggers (2003) alertam para a 

importância de um olhar voltado ao trato do corpo no contexto escolar. 

Nesse sentido, a proposta desta investigação partiu da inquietação em compreender as 

apropriações de TIC realizadas por professores no contexto da educação do corpo na escola, 

no sentido de analisar seus usos e apropriações na prática educativa de professores com 

crianças e também de identificar quais as concepções de corpo e educação do corpo se 

apresentam nessas práticas permeadas por TIC. 

 

A SOCIEDADE EM REDE: TIC E SUAS APROPRIAÇÕES 

As demandas oriundas da sociedade em rede, trouxeram vários desafios para a 

educação. Como educar em um mundo globalizado? Qual o papel da escola na sociedade em 

rede? Como lidar com o poder, autonomia e a liberdade da internet? Ou ainda, segundo 

Belloni (2005), como inserir as TIC nos processos educacionais de forma competente e 

criativa? A inserção das TIC na educação tem sido tema de discussão tanto em seus aspectos 

pedagógicos e técnicos como em relação a políticas públicas que se impõem nesse contexto. 

Argumentos favoráveis e contrários, “apocalípticos e integrados” divergem em suas opiniões 



(ECO, 1993). Porém, observa-se um ponto de consenso: a formação inicial e continuada de 

professores é fundamental. 

Pesquisas (ALONSO, 2008; BELLONI, 2005; BELLONI e BÈVORT, 2009) são 

unânimes ao demonstrar que apenas a disponibilização de equipamentos nas escolas sem a 

integração destes dispositivos tecnológicos aos processos educacionais não tem contribuído 

para melhorar a aprendizagem escolar. Para Alonso (2008, p. 750) o ponto central da questão 

das TIC e escola é o descompasso evidenciado entre a produção das TIC e a produção escolar, 

pois as TIC vão aos poucos sendo moldadas, “convertendo-se na expressão de sincronismo de 

tempos e espaços que não se coadunam aos tempos e espaços escolares”. 

A sintonia entre essas demandas depende em grande parte de políticas determinantes 

no campo da Educação. Bèvort e Belloni (2009, p. 1099) dão ênfase à discussão defendendo a 

necessidade da mídia-educação ser oficializada nos sistemas de ensino, “uma mudança de 

escala imprescindível e que deve ser acompanhada de mudanças culturais que, evidentemente, 

apenas a formação de professores não poderá assegurar”. 

A mídia-educação se constitui da interdisciplinaridade entre os campos de Educação e 

Comunicação. As definições mais atuais contemplam: (i) A inclusão digital, “possibilitando 

as pessoas se tornarem produtores de mensagens midiáticas”, (ii) “as dimensões de objeto de 

estudo, antiga ‘leitura crítica’ de mensagens agora ampliada”; e (iii) “ferramenta pedagógica, 

que diz respeito a seu uso em situações de aprendizagem” (BÈVORT e BELLONI, 2009).   

Na sociedade contemporânea as TIC se situam no contexto da mídia- educação. A sua 

integração aos processos educacionais é uma temática ampla e complexa, por isso só faz 

sentido se for realizada em uma abordagem integradora que considere sua dupla dimensão: 

ferramentas pedagógicas e objetos de estudo. Desta forma, são mantidas as discussões 

presentes desde o início da formação desse campo, de que a mídia-educação é condição 

indispensável para a educação para a cidadania, possibilitando a diminuição das 

desigualdades sociais ao democratizar as oportunidades educacionais e do saber (BELLONI, 

2005, p. 11 e 12). 

Em sua tese de doutoramento, Fantin (2006, p. 92), traz a perspectiva do pesquisador 

italiano Rivoltella sobre os três contextos em que a mídia-educação tem se manifestado: (i) 

contexto metodológico ou tecnológico: refere-se a educação com os meios e se configura a 

partir de uma visão instrumentalista das mídias no âmbito da metodologia didática; considera 

a mídia-educação como um recurso para a educação reinventar a didática ensinando com 

outros meios, podendo substituir o suporte do livro-texto através do uso do cinema, 

programas de televisão, entre outros; (ii) contexto crítico: refere-se a educação sobre os 



meios; significa a capacidade de transmitir mensagens a um público influenciando-o no seu 

modo de agir e pensar; as mídias funcionam como suporte e objeto de estudo, sendo essencial 

saber compreender, interpretar e avaliar seus conteúdos; (iii) contexto produtivo: refere-se a 

educação através dos meios; significa utilizar as mídias como linguagem, como forma de 

expressão e produção. 

Por outro lado, é importante acrescentar que segundo Girardello, (2011, p. 5), “a 

discussão epistemológica sobre as diferentes formas de designar o que se faz no campo da 

relação Educação e Comunicação” ainda está presente, tanto no cenário nacional quanto 

internacional. Isso se torna compreensível porque trata- se de um campo novo e em constante 

transformação pelas “novidades culturais, tecnológicas e subjetivas que marcam a 

contemporaneidade” (GIRARDELLO, 2011, p.5).  

Por sua vez, Hobbs (2011, p. 9) ainda contribui para a construção conceitual do 

presente estudo com o conceito da palavra “mídia” (media), que tem sido utilizada para se 

referir a comunicação desde a década de 20, quando começou a ser usada no plural “mídias” 

passando a significar “organismo interveniente, meios, ou instrumento”. Primeiramente o 

termo mídias foi aplicado a jornais, rádio e televisão. Agora é utilizado abrangendo “muitos 

tipos de comunicação digital, incluindo websites, e-mail, e redes sociais. 

A convergência das TIC torna a divisão entre essas categorias cada vez menos distinta, 

como exemplifica Hobbs (2011, p. 10) os materiais impressos, o som, e os meios digitais 

convergiram para o áudio book; as redes sociais online unem elementos da comunicação de 

massa e da comunicação interpessoal. Todos os dias surgem novos produtos e serviços 

midiáticos e muitos deles tem um enorme potencial para a educação. 

Porém, existe uma relação de amor e ódio da maioria das pessoas em relação às mídias 

e tecnologias. “Essas perspectivas vem dos papéis desenvolvidos como indivíduos, pais, 

educadores e cidadãos”, assim, atitudes pessoais vão moldando as decisões sobre o uso das 

mídias e tecnologias na sala de aula (HOBBS, 2011, p. 10). O professor que ainda não se 

apropriou das TIC na sua vida cotidiana, provavelmente não o fará na sua prática educativa. 

 

DA REDE E SEUS NÓS A EDUCAÇÃO DO CORPO 

É no contexto da modernidade, tendo como pano de fundo a Revolução industrial, que 

estudos desenvolvidos pela Escola Sociológica Francesa contribuem para o estabelecimento 

de uma antropologia do corpo constituindo o social como domínio autônomo e legítimo de 

investigação científica, segundo Rodrigues (2005, p. 157). Neste sentido, alguns 

conhecimentos relativos à antropologia do corpo foram claramente estabelecidos por esta 



escola: o corpo humano é muito menos biológico e individual do que se pensava, é 

socialmente construído, apresenta características dos fenômenos culturais e é construído pelas 

sociedades (RODRIGUES, 2005, p. 171). 

Destaca-se aqui o estudo de Mauss (1974, p. 211), que ao escrever as técnicas 

corporais, questiona rigorosamente a falta de um domínio definido que estude a corporeidade 

humana, levando os estudos a serem publicados sob a rubrica “diversos”. A fim de colocar 

ordem nestas questões, Mauss descreve as técnicas corporais, que para ele são “as maneiras 

pelas quais os homens de sociedade em sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se 

de seus corpos” (MAUSS, 2003, p. 401). O autor descreve então, como os hábitos, os modos 

de agir  –  gestos, movimentos – mudam em cada situação, em cada povo ou cultura, 

caracterizando um corpo educável. 

 
Esses “hábitos” variam não simplesmente com os indivíduos e suas 
imitações, mas, sobretudo, com as sociedades, as educações, as 
conveniências e as modas, com os prestígios. É preciso ver técnicas e a obra 
da razão prática coletiva e individual, ali onde de ordinários vêem-se apenas 
a alma e suas faculdades de repetição (MAUSS, 1974, p. 214). 
 

É importante atentar que Mauss parte de um tríplice ponto de vista do corpo – 

biológico, psicológico, social – considerando o homem em sua totalidade, nas palavras do 

Mauss (1974, p. 215), o “homem total”. Nesse sentido, o autor considera o corpo como um 

meio técnico – o primeiro e mais natural instrumento do homem. 

Para Mauss (1974) não há maneira natural no adulto e tudo no ser humano, todas as 

relações entre o corpo e os símbolos morais e intelectuais, é comandado, educado, 

considerando critérios de tradição e eficácia que tenham significado no contexto do grupo e 

transmitidos entre as gerações. 
 
Uma adaptação constante a um fim físico, químico, mecânico (por exemplo, 
quando bebemos) é perseguida em uma série de atos montados, e montados 
no indivíduo não simplesmente por ele mesmo, mas por toda a sua educação, 
por toda a sociedade da qual ele faz parte, no lugar que ele nela ocupa 
(MAUSS, 1974, p. 218). 
 

Em um dos vários exemplos utilizados por Mauss neste texto da década de 1930, está 

o das moças francesas que tinham a mesma “moda” de caminhar das americanas, graças a 

influência do cinema. O exemplo evidencia uma relação entre as TIC, no caso o cinema, e a 

educação do corpo. A forma das francesas caminharem não era natural, mas aprendida, 

educada por meio dos filmes com atrizes americanas. 



Portanto, existe uma interferência explícita das TIC no corpo. Seja na convergência 

“mecânica” – interventiva no corpo e para o corpo – seja na virtualização do sujeito tornando-

o “liberto” de um corpo tido como objeto, seja no discurso midiático, influenciando o 

comportamento dos indivíduos e o modo de se constituírem. 

Nesse sentido, as transformações sociais do mundo contemporâneo que caracterizam a 

sociedade em rede também suscitam a importância de um olhar voltado ao trato do corpo no 

contexto escolar. Talvez aqui, Soares (2006, p. xxi) traga o foco necessário para a 

aproximação da questão ao afirmar que “as múltiplas intervenções dirigidas, forjadas por 

inúmeras técnicas que são aprimoradas para incidir sobre os corpos, consolidam, na longa 

duração, práticas sociais desejadas, delineando o que se poderia chamar de uma educação do 

corpo na escola”, para a autora um tema especial e pouco frequente como objeto de estudo e 

problema de investigação. 

Outrossim, apesar de o corpo na escola ser considerado “objeto de trabalho” da 

Educação Física, busca-se a compreensão de que a educação do corpo deve ser intermediada 

por diversas práticas e saberes, não se caracterizando como atribuição exclusiva de uma 

disciplina. Assim, corroborando com Vaz (2002), entende-se que a educação do corpo na 

escola configura-se em diversos momentos que envolvem desde hábitos de higiene, 

alimentação, boas maneiras, preconceitos, ideais de beleza, até processos de disciplinamento e 

contenção das crianças, como exemplifica “crianças que ficam em suas cadeiras estão tendo 

seus corpos educados; quando podem ou não andar/correr pelos corredores, ou mesmo entre 

as carteiras e mesinhas, também” (VAZ, 2002, p. 3). 

Nesse processo, à medida que surgem novas tecnologias, novas relações são 

estabelecidas. Se por um lado o corpo é objeto privilegiado do discurso midiático na formação 

da subjetividade, por outro, pesquisas de campo no cenário local e nacional tem demonstrado 

que a escola pouco se utiliza de tecnologias educacionais no seu fazer pedagógico de forma a 

contribuir para a educação do corpo de modo contextualizado. 

Wiggers (2003) critica a prática da educação fragmentada do sujeito, reforçada nos 

dias de hoje pelo “culto ao corpo” propagado pela mídia, o que também seria uma forma de 

disciplinamento corporal, pois, “ao supervalorizar o formato, substitui-se o conteúdo, por uma 

retórica de exaltação de habilidades artísticas e valores pessoais em um processo que se 

concretiza pela apresentação da imagem”, segundo Wiggers (2008, p. 76). 

Por outro lado, se “as novas tecnologias reelaboram a convivência com o corpo [...]” 

conforme afirma Nóbrega (2005, p. 611), essas mesmas tecnologias inseridas nas práticas 

escolares podem prover o caminho contrário à fragmentação, reelaborando o lugar do corpo 



na escola. Os usos e apropriações das TIC por professores e sua abordagem contextualizada 

às dimensões da mídia-educação podem moldar a convergência entre corpo e TIC na escola. 

 

O CAMPO DE PESQUISA E OS PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

No intuito de alcançar os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa, fazendo-se necessário situar e construir um dinamismo de 

aproximação entre pesquisador e professores para compreensão da apropriação das TIC nas 

práticas educativas relacionadas à educação do corpo. Para tanto, foi realizado um curso de 

formação continuada para professores da SEEDF, denominado “Elaboração de Projetos : TIC 

e educação do corpo”. O conteúdo do curso se baseou em uma das propostas do ProInfo 

Integrado para formação continuada de professores e foi direcionado para a construção de 

projetos de tecnologia integrados ao currículo, com foco na educação do corpo.  

As atividades se desenvolveram na modalidade semipresencial: com 18 horas 

presenciais – compostas de 6 encontros presenciais de 3 horas cada – e 42 horas à distância, 

totalizando 60 horas de curso, com duração de 2 meses. Os encontros presenciais foram 

realizados no NTE Taguatinga - DF. Os Núcleos de Tecnologia Educacional são estruturas 

descentralizadas de apoio ao uso das tecnologias na educação junto às escolas públicas de 

Educação Infantil e Educação Básica. Oferecem formação continuada de professores para o 

uso das TIC na educação bem como apoio pedagógico e suporte técnico para as escolas. Para 

a parte a distância foi utilizado o ambiente E-ProInfo como um espaço virtual para o registro e 

a organização de informações e dos trabalhos dos cursistas e sobretudo para a interação. O E-

ProInfo é um ambiente colaborativo de aprendizagem disponibilizado pelo MEC por meio de 

parceria com as Secretarias Estaduais de Educação e amplamente utilizado em nível nacional. 

Desta forma, os participantes da pesquisa foram os professores que realizaram e 

concluíram o curso, totalizando onze professores. Entre estes, 55% eram professores de 

Educação Física e 45% professores de Matemática, Pedagogia, Física, Artes e História. 

A realização do curso de formação continuada se baseou na necessidade de 

problematização da relação entre TIC e corpo, já que se trata de uma temática pouco habitual 

no contexto escolar. Vale ressaltar que o intuito não consistiu na avaliação do curso ou no 

“antes e depois”, pois entende-se que o processo de apropriação das TIC é continuo e 

complexo (BELLONI, 2005), não sendo possível demarcar seu início e fim, nem mesmo 

“isolar” esse processo a espaços e tempos. 

Para a análise dos dados foram aplicados procedimentos baseados em Bogdan e 

Biklen (1994). Na composição destes dados constaram atividades e fóruns on line, incluindo 



projetos de TIC e educação do corpo desenvolvidos pelos professores, além de entrevista 

semiestruturada realizada durante as visitas da pesquisadora nas escolas de atuação dos 

participantes. 

Portanto, entende-se que os dados da pesquisa foram construídos em dois momentos 

cronologicamente distintos. O primeiro, durante a realização do curso de formação continuada 

no início do ano letivo. O segundo, no final do ano letivo, por meio das entrevistas que 

buscaram evidenciar a prática educativa dos professores em relação ao desenvolvimento do 

projeto e de outras atividades envolvendo TIC ao longo do ano. 

Neste contexto, o projeto proposto pelos professores durante o curso continuou a ser 

desenvolvido mesmo após a sua conclusão, podendo ser considerado um eixo que permeou 

todo o recorte cronológico da pesquisa de campo. Nesse sentido, ao observar a dimensão 

pedagógica entende-se tratar de um único processo de formação continuada que não se 

encerrou na conclusão do curso, mas, por meio do desenvolvimento do projeto se estendeu 

durante o ano letivo. 

 

APROPRIAÇÕES DE TIC POR PROFESSORES 

No início da pesquisa, os professores participantes já apresentaram características 

diversas e heterogêneas no que diz respeito ao uso e apropriação das TIC. Os extremos 

partiam de “nunca usei” até “sou extremamente tecnológico”. Porém, o desejo de uso e 

apropriação das TIC se mostrou comum a todos os participantes, caracterizando uma das 

principais motivações para a participação no curso de formação continuada. 

Outros motivos que justificam a participação no curso se destacaram e merecem ser 

descritos por revelarem os sentidos das TIC para os professores: (i) Distanciamento 

involuntário entre professores e alunos provocado pela “não apropriação” das TIC, levando-os 

a viverem temporalidades diferentes, para Mártin-Barbero (2009), destempos; (ii) emergência 

das TIC como uma “imposição profissional” e o receio de comprometer suas funções 

pedagógicas, caso não se aproprie delas; (iii) interesse direto na ação pedagógica, buscando 

conhecimento para fazer “funcionar de fato” o laboratório de informática e outros recursos 

tecnológicos da escola; (iv) crença de que a tecnologia pode melhorar o processo ensino-

aprendizagem e consequentemente a educação; (v) busca de atualização, devido ao 

sentimento de estar sempre “correndo atrás” por causa do rápido desenvolvimento 

tecnológico; (vi) percepção da responsabilidade de estar “antenada” com as TIC para orientar 

os alunos nesse sentido. 



Os projetos elaborados pelos participantes durante a formação continuada e 

desenvolvidos na prática educativa ao longo do ano, consistiam em novas propostas de 

utilização das TIC no contexto da educação do corpo na escola ou em propostas de 

reelaboração de projetos já existentes. Na maioria dos casos, observou-se uma tendência de 

reprodução na prática educativa, do uso de recursos e atividades abordadas durante o curso de 

formação continuada, as quais os professores se sentiam seguros para utilizarem. 

Desta forma, na prática educativa dos professores foi evidenciado o uso 

principalmente de vídeo, Internet e software educativo. O vídeo esteve presente em todos os 

projetos que efetivamente foram desenvolvidos, sendo utilizado para exibição – as crianças 

assistiam o conteúdo exibido; para reprodução – as crianças tinham no vídeo um “modelo” 

para reprodução dos movimentos corporais, por exemplo, vídeos de coreografias infantis; e 

para produção – as crianças ativas na produção de conteúdo, participando colaborativamente 

da captação, edição e compartilhamento dos vídeos. A Internet teve seu uso direcionado para 

realização de pesquisas de conteúdo em formato de texto, imagem e vídeo através do google e 

do youtube, além disso, apenas um participante mencionou o uso de outros recursos web, tais 

como: redes sociais, gloster, wikipédia, slideshare. O software educativo, também foi 

mencionado em apenas um projeto desenvolvido. 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas na prática educativa dos professores 

participantes se inserem nos contextos da mídia-educação descritos por Fantin (2006) como 

metodológico ou tecnológico, crítico e produtivo. Algumas atividades se contextualizaram 

apenas como tecnológica, sendo as TIC usadas como ferramenta pedagógica. Outras já 

dialogaram com os contextos crítico e produtivo, de forma que, mesmo não sendo na mesma 

atividade, ou por todos os participantes, os três contextos da mídia-educação foram 

contemplados. 

Apreende-se então, que o curso de formação continuada realizado pelos professores 

contribuiu diretamente nesse processo, pois, importantes elementos emergiram dos dados, 

significando a participação dos professores no curso e revelando a relação entre a formação 

continuada e as apropriações de TIC. Em síntese, pode-se elencar: (i) maior segurança para 

utilizar as TIC na prática educativa, contribuindo para superar dificuldades iniciais; (ii) 

contribuição dos estudos teóricos para o planejamento de uso das TIC na prática educativa; 

(iii) interesse do professor em investir nesse processo de apropriação; (iv) perspectivas de uso 

futuro de tecnologias, novas ações, novos projetos; (v) visão mais ampla da importância da 

tecnologia somada a possibilidade de se trabalhar “as duas coisas juntas” – TIC e Educação 

do corpo. 



Os professores também reconheceram a importância da utilização das tecnologias de 

forma consciente e contextualizada com o currículo e da reflexão sobre a própria prática. O 

trabalho por meio de projetos disciplinares ou interdisciplinares, as parcerias construídas com 

outros professores e a presença das TIC nas escolas (principalmente da Internet) disponíveis 

para utilização nos momentos de coordenação pedagógica, são fatores que auxiliaram a 

apropriação tecnológica. 

Porém, a apropriação das TIC pelos professores não se apresentou como um processo 

natural e prazeiroso, como talvez seja para os alunos. Pelo contrário, a maioria dos 

participantes demonstrou esforço para superar esse “desafio” – imposto pela sociedade em 

rede – sempre permeado por inúmeros questionamentos, inquietações, e dificuldades. 

Afirmando-se como um processo lento e complexo (BELONI, 2005).  

Neste contexto, observou-se que a apropriação das tecnologias primeiro se efetivou no 

plano pessoal e depois foi ressignificada para a pratica educativa. Porém, a apropriação na 

vida pessoal não representou necessariamente a apropriação profissional, justificando a 

participação mesmo dos professores considerados “avançados” em conhecimento tecnológico, 

em cursos de formação continuada que abordem aspectos teórico-metodológicos das 

tecnologias na educação. 

Outra relação importante identificada foi entre os níveis de apropriação tecnológica e 

os tipos de atividades desenvolvidas na prática educativa. Professores nas fases iniciais de 

apropriação optaram por pesquisas na Internet e pelo software educativo (Tuxpaint), 

limitando-se ao contexto tecnológico da mídia-educação. À medida que avançaram em suas 

apropriações os professores começaram a utilizar em suas atividades vídeos para exibição de 

conteúdos e como modelo para reprodução de movimentos corporais, circulando entre os 

contextos tecnológico e crítico. Os professores que evidenciaram apropriação tecnológica, 

inclusive na vida pessoal, se sentiram seguros para trabalharem com produção de vídeo, 

propondo atividades inovadoras – como, por exemplo, o projeto com uso dos celulares na aula 

– produzindo conteúdo e contemplando os três contextos da mídia-educação tecnológico, 

crítico e produtivo. 

Por outro lado, considerou-se que entre os professores participantes não foram 

identificadas resistências ao uso das TIC, provavelmente pela limitação do próprio estudo que 

foi realizado com professores que se inscreveram voluntariamente em um curso de formação 

continuada sobre TIC, fato que pode significar a superação de resistências iniciais. Mesmo 

assim, algumas situações foram identificadas como dificuldades para a inserção das 

tecnologias na prática educativa. Tratam-se de questões administrativas, como por exemplo, a 



falta de um coordenador de tecnologias no laboratório de informática; questões técnicas, 

como defeito nos equipamentos; medo de não ter conhecimento suficiente; e principalmente a 

dificuldade de “controlar” a disciplina dos alunos no laboratório de informática, que é 

considerado na escola como o “centro de tecnologias”. 

Em meio a esta análise, faz-se necessário acrescentar as questões que emergiram nesse 

processo de apropriação dos professores, no que diz respeito às concepções de corpo e 

educação do corpo percebidas na prática educativa permeada por TIC, pois contribuíram 

diretamente para o atendimento dos objetivos propostos. 

As falas dos professores revelaram sutilmente a fragmentação existente na escola, em 

atividades para a mente e para o corpo. O corpo estaria em segundo plano e as atividades que 

possibilitam maior flexibilidade de movimentação corporal seriam atribuídas à Educação 

Física. As maiores dificuldades ou desafios para um “corpo sujeito” na escola seria o espaço 

físico e o número elevado de alunos nas salas de aula. 

Apesar de os professores demonstrarem ter consciência do corpo tradicionalmente ser 

tratado como “objeto”– controlado, disciplinado – na escola, a maioria também demonstrou, o 

desejo de contemplar a educação do corpo de forma contextualizada em suas práticas 

educativas, independente da área de formação ou atuação. 

Nesse sentido, a articulação da temática TIC e educação do corpo foi considerada por 

eles como “novo desafio” pouco abordado na educação e sobre o qual se faz necessário 

buscar maior conhecimento através de estudos, projetos e pesquisas. Assim, os professores 

evidenciaram em suas práticas educativas a utilização de TIC relacionadas ao corpo, em 

alguns casos proporcionando uma reelaboração da vivência corporal e em outros ainda bem 

tímidos, apenas reproduzindo o que já se fazia sem as tecnologias. 

Neste contexto, as ações desenvolvidas na prática educativa por meio dos projetos de 

TIC e educação do corpo, podem sinalizar avanços na flexibilização dos tempos e espaços 

escolares, possibilitando maior liberdade de expressão corporal e indicando um possível 

caminho de superação das limitações sobrepostas para a educação do corpo na escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evidencia-se que os estudos teóricos, as discussões em grupo, a parceira de ideias 

durante o curso de formação continuada, bem como a ação-reflexão na prática educativa por 

meio dos projetos integrados com as TIC, permitiram aos professores novos olhares sobre o 

corpo e sua educação no contexto escolar. 



Portanto, a convergência entre corpo e TIC tende a flexibilizar os tempos e espaços 

escolares, dando lugar a novos espaços de aprendizagens, novas dinâmicas de organização 

das atividades, novas formas de interação e colaboração entre professores e alunos. Não 

obstante, a tecnologia pode ser utilizada também para controlar, ou disciplinar os corpos, 

reproduzindo atividades tradicionais. O diferencial será a concepção pedagógica do professor 

como mediador nesse processo. 

As considerações aqui apresentadas partem dos dados empíricos obtidos durante a 

pesquisa e fundamentados no quadro teórico, portanto não se propõem a generalizações. 

Pretende-se, em reposta aos objetivos, contribuir com elementos para futuras reflexões sobre a 

inserção das TIC na escola, seus usos e apropriações por professores, considerando a 

educação de um corpo sujeito. 
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