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O objetivo da investigação foi de analisar as possibilidades pedagógicas da Educação
Física (EF) escolar dentro dos Programas um Computador por Aluno. Para isto, se
realizou uma intervenção pedagógica, de acordo com alguns dos princípios
metodológicos da pesquisa-ação. Foram desenvolvidas três experiências de uso do
computador por aluno, na disciplina de EF, as quais foram realizadas com turmas do 5º
e 6º ano de uma escola municipal de Ensino Fundamental da cidade de Brusque Santa Catarina, Brasil e de duas escolas de Ensino Primário da cidade de Montevidéu,
Uruguai. Foram trabalhados como estratégia metodológica e conteúdo destas
experiências pedagógicas nestas escolas, os “Jogos da Cultura Popular”, no período
de Junho à Outubro de 2011. Destaca-se que as ações pedagógicas foram planejadas
conjuntamente com os professores de EF das turmas, numa unidade didática,
utilizando como suporte metodológico o computador por aluno. Para assim, os alunos
produzirem e criarem o conteúdo de suas práticas e pesquisas sobre a temática, e
disponibilizarem em Blogs. Após as experiências dos “Jogos da Cultura Popular” em
suas turmas, era propiciado o intercâmbio das atividades entre as turmas dos dois
países, com a intenção de ampliar o conhecimento da cultura dos alunos,
especificamente da cultura corporal; fundamentando-se na Pedagogia Freinet e a
Mídia-Educação. Para a produção de dados foram utilizados: relatórios de matriculas
das escolas, Projeto Político Pedagógico, questionário aos alunos para conhecimento
de características pessoais, sociais, comportamentais e familiares, diário de campo,
postagens e comentários dos Blogs, entrevista participante com professores de EF e
grupos de alunos e entrevista não-estruturada com alguns dos grupos de alunos. Para
a análise dos dados foram utilizados: a estatística descritiva (para informações do
questionário), com ajuda do programa SPSS 15.0; e a análise de conteúdo (para
informações das questões abertas do questionário, do diário de campo, postagens e
comentários dos Blogs e das entrevistas aos professores e alunos), com a colaboração
do programa NVivo9 para a organização das unidades temáticas de análise. Os
resultados do estudo evidenciaram que existe a necessidade das políticas públicas,
vinculadas à inclusão das tecnologias na educação, considerarem e atenderem as
dificuldades técnicas relacionadas aos laptops, bem como, atenderem de forma
especial a formação inicial e continuada dos professores de EF, orientada nas práticas
pedagógicas e metodológicas, para o uso das tecnologias na suas propostas de
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ensino. Também se constatou que existe a necessidade de mudanças nas práticas
curriculares da escola, por parte das equipes pedagógicas que trabalham diretamente
com os alunos. A investigação demonstrou a relevância da utilização das técnicas e
princípios da pedagogia Freinet, relacionadas e acrescentadas pela mídia-educação e
media literacy, para os professores de EF utilizarem as tecnologias na suas propostas
de ensino. Todas as questões levantadas sobre as possibilidades pedagógicas abertas
para EF escolar a partir dos programas um computador por aluno, leva a pensar a
necessidade de a inclusão digital ser refletida criticamente, desde as práticas, pelas
escolas uruguaias e brasileiras, ou seja, por seus professores, alunos e pais.
Palavras-chave: Educação Física. Escola. Computador por aluno. Mídia-educação.

142

