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1. DESCRICAO DO TEMA

Refletindo sobre a Educação de hoje, vejo a importância de ampliar esse conceito 

de se discutir a alfabetização midiática na escola, os desafios da educação diante das 

questões colocadas pela sociedade contemporânea, cada vez mais protagonizada pelas 

mídias e de discutir as possibilidades de educar através dos meios. O trabalho na escola 

precisa  enfatizar  uma  concepção  de  mídia-educação  que  seja  crítica, instrumental  e 

produtiva e que integre diversos meios e tecnologias nesse fazer educativo.

O professor encontra nas escolas crianças que além da capacidade de escrever e 

ler precisa emergir na cultura e dominar os diferentes códigos das diversas linguagens 

presentes na sociedade contemporânea. Como alfabetizar se estes não forem capazes 

de: ler e problematizar as notícias dos jornais, de ver e  interpretar  as imagens da TV, de 

assistir  e entender aos filmes, de fazer uma analise das publicidades criticamente, de 

escutar e de identificar programas de rádio, de saber usar o computador, de navegar nas 

redes e de produzir outras representações através de diversas mídias?

Não  podemos  mais  excluir  essas  mídias  de  um  processo  de  alfabetização, 

precisamos sim discutir o que é estar alfabetizado hoje e o que significa a alfabetização 

midiática nesse contexto.

No meu TCC pretendo conhecer a visão do professor de 1º ano das séries iniciais 

do   Ensino  Fundamental,  sobre  as  mídias,  como  tem trabalhado  com a  internet  no 

processo de alfabetização e como  utiliza os blogs disponíveis na net.



2. PROBLEMA DE PESQUISA

Podemos  utilizar  a  internet  e  o  blog  como  ferramentas  de  aprendizagem,  na 

alfabetização dos alunos do 1º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental, já que 

estes estão cada vez mais desinteressados pelos métodos tradicionais de ensino? Como 

o professor tem viabilizado o uso das mídias no fazer pedagógico para dos alunos do 1º 

ano das séries iniciais do Ensino Fundamental?

 



3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL

             Compreender  sobre  a  importância  da  tecnologia  e  seu  uso  na  escola  como 

ferramenta  nos processos de  ensino  e  aprendizagem,  promovendo uma formação ao 

professor, especificamente o de alfabetização, para a integração internet e da utilização 

do blog à sua prática pedagógica com alunos do 1º ano das séries iniciais do Ensino 

Fundamental principalmente.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar como tem se estabelecido a relação dos professores alfabetizadores com 

as mídias em suas práticas docentes.

Perceber como a mediação dos professores com o uso das mídias, pode tornar os 

alunos usuários críticos e conscientes destas tecnologias.

Contribuir para uma nova perspectiva na alfabetização de ensino e aprendizagem 

através do uso das tecnologias e suas mídias.

Incentivar o professor a utilizar a internet em suas aulas.

Promover aos professores um espaço de pesquisa (o blog), viabilizando softwares 

educativos onde poderá promover a interação das mídias em sua prática diária.

 



4. JUSTIFICATICA

A fim  de  atender  às  demandas  do  mundo  moderno,  a  Escola  têm  assumido 

funções mais complexas, dentre as quais está a implementação das novas tecnologias no 

contexto escolar. Essas constantes mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, exigem 

a transformação, onde a escola deve possibilitar aos educandos o domínio dos recursos 

midiáticos.

Setton  define  a  cultura  como  “a  capacidade  dos  indivíduos  de  criarem  significados,  
potencial humano de interagir e se comunicar a partir de símbolos e vê a mídia a partir da 
educação como produtora de cultura”,  ou seja,  a cultura das mídias, através de suas  
técnicas podem transmitir valores e saberes essenciais na formação, e ou socialização dos  
indivíduos, e são veiculados por programa de TV, internet, rádio, entre outras tecnologias 

existentes em nosso dia-a-dia.

O  uso  das  tecnologias  na  escola  deve  propiciar  ao  professor  um  leque  de 

oportunidades para desbravar novas oportunidades de alfabetização, de transmissão de 

conhecimentos  e de aprendizagem ao aluno, de uma forma mais agradável.

A Escola se conecta à Internet,  tem um novo mundo de possibilidades  que se 

abre  diante  de alunos  e  professores.  Não são somente instrumentos didáticos como 

um livro ou uma enciclopédia e sim uma infinidade de  livros  e de  sites  que  o aluno 

pode  visitar;  de uma  nova  realidade de  conceitos, representações  e  imagens com  as 

quais  o aluno passa  a  lidar  e  que  vão  ajudar  a desenvolver  outras  habilidades,  

capacidades,  comportamentos  e  até  processos cognitivos que a escola tradicional não 

previa e que o mundo pós-moderno já exige dele.

Os conteúdos que chegam  pela   Internet   se   tornam  mais  interessantes  e 

atraentes do que quando apresentados em livros ou apostilas, material já tão conhecido e 

utilizado  pelos  alunos.  O  aprender  pode  se  tornar  algo  divertido,  realístico  e  mais 

significativo.

Educadores vêm percebendo  e valorizando  o potencial pedagógico também dos 

blogs  e  de  outras  ferramentas  disponíveis  na  Internet,  além dos  bons  momentos  de 

diversão para alunos e professores que são proporcionadas pelo recurso. O blog traz 

infinitas possibilidades para a educação e incentivar seu uso é um dever da escola

Segundo Profº Jarbas (Professor de Tecnologias Educacionais SENAC- SP) "Não 

podemos mais inibir o aluno, que já está tão acostumado com aquela caneta vermelha 

rabiscando o texto. O interessante do blog é que o estudante se manifeste sem restrições, 

interagindo com outros alunos e professores"



Assim os  professores  se  tornam os  principais  responsáveis  por  efetivar  estas 

mudanças no espaço escolar. Entretanto, uma grande parcela dos docentes que atuam 

como alfabetizadores se querem têm contato direto com as tecnologias,  menos ainda 

preparo e segurança para atuarem como mediadores neste processo.

"será necessário que a mídia-educação penetre efetivamente nos sistemas de ensino de  
modo  interdisciplinar  e  transversal,  oficial  e  integrado  ao  cotidiano  das  práticas  
pedagógicas.” (Maria Luiza Belloni,2009)

Não podemos negar que há a cobrança demasiada à escola e com os professores 

para a inclusão desses avanços tecnológicos, onde não lhes é oportunizado  a formação 

prévia  ou  mesmo  um  suporte.  Assim  como  compreender  porque  muitos  destes 

professores são resistentes ou avessos ao uso das mídias  em suas aulas,  é   este o 

desafio  que  pretendo  estudar  e  levantar  uma  reflexão  para  mostrar  ao  professor 

alfabetizador que as mídias são suas aliadas no processo de aprendizagem.

 



5. METODOLOGIA

 

Através de questionários coletar informações de mais ou menos 30 professores de 

alfabetização  do  1º  ano  das  séries  iniciais  do  ensino  fundamental.  Eles  terão  que 

responder a 10 perguntas onde contarão suas experiências com mídias, os materiais que 

utilizam em sala  de  aula,  como veem as  mídias  no  trabalho  pedagógico  e  qual  seu 

conhecimento sobre o assunto.

Utilizar  as  respostas  e  posicionamentos  dos  professores  alfabetizadores  e 

relaciona-las com as contribuições de pesquisas bibliográficas dos principais autores que 

discutem o tema, a fim de se obter base e fundamentação para desenvolver e buscar 

compreender as questões colocadas na pesquisa. 

Construir  um  gráfico  com  os  dados  coletados  para  uma  visualização  real  do 

trabalho com as mídias na alfabetização.

Criar um blog com sugestões de trabalho com as mídias, para que os professores 

possam pesquisar e enriquecer o seu trabalho em sala de aula.



6. CRONOGRAMA

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

PRÉ- PROJETO X X X

COLETA DE DADOS X X

LEITURA DOS AUTORES X X X

CRIAÇÃO DO GRÁFICO X X

CONSTRUÇÃO DO BLOG X X X X X X

APLICAÇAÕ DA PESQUISA X X

ORIENTAÇÃO X X X X

DEFESA X
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