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RESUMO
O uso integrado das mídias na escola do campo torna-se fundamental diante da
sociedade da informação. O presente trabalho tem como objetivo pesquisar sobre a
realidade da escola do campo e a possibilidade de integrar as mídias em uma classe
multisseriada, trazendo significativa contribuição no processo de ensino e de
aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso. Os outores de
referência são Belloni (2014); Brito e Purificação (2012); Lima, Zanlorenzi e Pinheiro
(2012); Paulo Freire (1970 e 1996); e Wendel Freire (2011). Em sala de aula, as mídias
atuam como facilitadoras e motivadoras, proporcionam aos alunos aulas mais atrativas e
dinâmicas, e despertam no aluno o interesse em buscar o conhecimento. Na escola do
campo, o uso integrado das mídias auxilia na construção de um ensino de qualidade. A
escola do campo, que por muito tempo foi tratada com descaso, necessita ganhar maior
valorização e empenho em prol de uma educação justa, digna e de qualidade. As mídias
desempenham um importante papel na aprendizagem, pois contribuem para o
desenvolvimento de aulas mais atrativas e produtivas. É possível integrá-las em uma
turma multisseriada, trazendo importantes resultados.
Palavras-chave: Educação. Escola do Campo. Mídias. Turma Multisseriada.

The use integrated of the communications in class multigrades

ABSTRACT
The use integrated of the communications in the country’s school became fundamental
up against information’s society. The present work have with objective research about
the reality of the country’s school and the possibility of joined the communications in a
multigrades class, bring significant contribution in the process of teaching and of
learning. If treat of a quality’s research, a study of case. The authors of reference are
Belloni (2014); Brito and Purificação (2012); Lima, Zanlorenzi and Pinheiro (2012);
Paulo Freire (1970 and 1996); and Wendel Freire (2011). In classroom, the
communications act propose ease and motivation, the communication do the student
attractive and dynamics class and wake up in the students the interest in to get the
knolegde. In the country’s school the use integrated of the communications help in
building of a quality’s teaching. The country’s school that is during many time is treated
without interest, necessary to earn more value in favor of a fair, decent and quality
education. The communications have a paper important in the learning because
contribute to the develop of attractive and dynamics classes. The communication can if
integrate in a multigradeclass, bring important results.
Key words: Education. Country’s school. Communications. Multigrades class.
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo pesquisar sobre a escola do campo e o uso
integrado das mídias em uma escola de classe multisseriada. Busca pesquisar sobre a
história da escola do campo – políticas públicas, programas desenvolvidos e realidade
brasileira. Pretende analisar a importância das mídias em sala de aula, enfatizando o uso
integrado destas para o fazer pedagógico. Pretende também caracterizar as classes
multisseriadas.
O tema “O uso integrado das mídias em turma multisseriada” advém da
importância do uso das mídias, da escola do campo e das turmas multisseriadas, fazendo
parte da realidade estudada. Tem como principais autores de referência: Belloni (2014);
Brito e Purificação (2012); Lima, Zanlorenzi e Pinheiro (2012); Paulo Freire (1970 e
1996); e Wendel Freire (2011).
Através de projetos de variados temas que contemplam o currículo, procurou-se
desenvolver atividades que envolvessem as diferentes mídias disponíveis na escola,
procurando integrá-las na prática pedagógica.
Estamos imersos numa sociedade de bases tecnológicas, de grandes mudanças e
de elevada quantidade de informações. Nesse contexto, as mídias assumem expressiva
importância e significativo papel na esfera educativa.
As crianças convivem com as tecnologias e as utilizam diariamente. Diante disto,
a escola deve assumir o compromisso de utilizá-las como ferramenta pedagógica para
uma aprendizagem significativa. Não é possível ignorá-las e nem desprezar o grande
potencial pedagógico que representam quando aliadas à educação.
Sobre as mídias e a escola, Freire nos diz que:

A escola de hoje fazendo uso da mídia na perspectiva da TE 1, precisa ir além
da metodologia tradicional de ensino baseada na transmissão da informação, na
memorização e no velho ler, escrever e contar. A escola contemporânea precisa
ser problematizadora, desafiadora, agregadora de indivíduos pensantes que
constroem conhecimento colaborativamente e de maneira crítica. (FREIRE et.
al., 2011, p. 73).

1

Tecnologias educacionais.
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Junto à escola, as mídias contribuem no processo de ensino e de aprendizagem,
atuando como facilitadoras, motivadoras e colaborando para a formação de sujeitos
críticos, criativos e participativos. É preciso pensar no ensino com o uso das mídias,
como ferramenta pedagógica, pois as mídias contribuem na aprendizagem.
As mídias auxiliam na aprendizagem, pois promovem a criatividade, o
entretenimento e a interação, oportunizando que o aluno aprenda de forma dinâmica e
auxiliando nas diversas dificuldades de aprendizagem. É preciso que o professor
conheça as mídias e as utilize de forma a contribuir no ensino, fazendo a mediação entre
estas e os alunos, agindo de forma crítica. Concordando com as palavras de Paulo Freire
(1996, p. 47) que nos diz que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possiblidades para a sua própria produção e a sua própria construção.”
A escola contemporânea deve levar em conta o uso das mídias tornando-se assim
mais crítica, ativa e autônoma. As mídias contribuem para que isto se efetive quando
utilizadas com criatividade e com objetivos pelos envolvidos na educação.
Localizadas no meio urbano e rural, hoje tem-se escolas que possuem projetos e
programas voltados ao uso das mídias; ótima infraestrutura com laboratórios de
informática e diversificados equipamentos. Por outro lado, ainda existem escolas sem
laboratório de informática, acesso à internet e bons equipamentos, dificultando o
trabalho a ser realizado.
Sobre as escolas do meio rural, ou seja, as ditas “Escolas do Campo”, pode-se
dizer que grandes avanços foram conquistados. Nota-se uma maior preocupação para
com elas e uma realidade diferente da conhecida em outras décadas. Sobre a educação
do campo, o decreto 7.352 de 4 de novembro de 2010 assegura:

Art. 1º A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação
da oferta de educação básica e superior às populações do campo, e será
desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas estabelecidas no
Plano Nacional de Educação e do disposto neste Decreto.

A escola do campo historicamente foi tratada com preconceito e desigualdades,
ficando estampada a superioridade do urbano sobre o rural. Com o passar do tempo
esses paradigmas estão sendo desconstruídos e políticas públicas criadas com o intuito
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de mudar esse cenário, fazendo com que a escola do campo tenha seu devido valor,
tratando daquilo que é do campo, suas complexidades e diferenças.
Essas escolas se caracterizam como pequenas, com um número baixo de
matrículas e com turmas multisseriadas. As classes multisseriadas são importantes na
área rural, pois é uma alternativa que contribui para o funcionamento dessas escolas; é o
primeiro lugar de estudo do aluno que mora no campo e um incentivo para que ali eles e
suas famílias permaneçam.
O presente estudo tem como finalidade pesquisar sobre a escola do campo e o uso
integrado das mídias em uma escola de classe multisseriada. Para isto, buscou-se
realizar um trabalho prático com a turma do pré dois e primeiro ano – turma
multisseriada, da [nome da escola], situada no município de Anta Gorda/RS.
Através de projetos de variados temas que contemplam o currículo, procurou-se
desenvolver atividades que envolvessem as diferentes mídias disponíveis na escola,
procurando integrá-las na prática pedagógica.
Os capítulos apresentados falam sobre as mídias, a escola do campo, as classes
multisseriadas e a experiência pedagógica numa turma multisseriada.
A monografia foi composta da seguinte maneira, o capítulo 2 trata de mídias, da
escola do campo e das classes multisseriadas. No capítulo 3 abarca-se a experiência
pedagógica realizada numa turma multisseriada. Já o capítulo 4 aborda a análise da
pesquisa realizada. Por fim, apresentam-se as Conclusões, Referências e Anexo (Termo
de Consentimento Informado para Alunos).
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2 MÍDIAS E ESCOLA DO CAMPO

O uso das mídias na educação é um tema recente e que ganha importância na
atualidade pelo fato de estas estarem presentes no dia a dia das crianças e por sua
relevância na aprendizagem, quando bem conduzidas e utilizadas com objetivos pelo
profissional da educação. Quando abordamos este assunto no contexto da escola do
campo, este tema ganha ainda mais destaque, devido à importância que as escolas do
meio rural têm para a sociedade. De acordo com Sampaio e Leite (apud) Brito e
Purificação (2012, p. 23):

No cotidiano do indivíduo do campo ou do urbano, ocorrem situações em que a
tecnologia se faz presente e necessária. Assumimos, então, educação e
tecnologia, como ferramentas que podem proporcionar ao sujeito a construção
de conhecimento, preparando-o para que tenha condições de criar artefatos
tecnológicos, operacionaliza-los e desenvolvê-los. Ou seja, estamos em um
mundo no qual as tecnologias interferem no dia a dia e, por isso, é importante
que a educação também envolva a democratização do acesso ao conhecimento,
à produção e à interpretação das tecnologias.

As mídias, além de contribuir na aprendizagem, também proporcionam ao aluno
um momento de descontração, desinibição e troca de conhecimentos. Possibilitam a
muitas crianças que vivem no meio rural a oportunidade de usar o computador, acessar
a internet e ter acesso a tecnologias das quais muitos não dispõem em casa. Pode-se
dizer que trabalhar na escola do campo utilizando as mídias torna-se inovador, pois a
realidade de muitos desses alunos dificulta seu acesso.
Sabemos que quando bem conduzido pelo profissional da educação, o trabalho
com as mídias enriquece a prática pedagógica e desperta no aluno o interesse em buscar
o conhecimento. Para tanto é preciso que o professor busque qualificar-se cada vez mais
e que as escolas ofereçam capacitação adequada ao corpo docente e disponham de
verbas para aquisição e manutenção das tecnologias. Conforme Saviani (1991, p. 18) “a
educação hoje, já não pode mais manter-se somente como acadêmica ou
profissionalizante, por isso necessitamos de professores que conheçam o sistema
produtivo e principalmente as inovações tecnológicas”.
Ainda segundo o autor, é preciso aprender a linguagem da sociedade; daí supõe-se
que devamos inserir as mídias na educação, pois elas fazem parte da sociedade atual e
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da realidade de muitos de nossos alunos. Acredita-se que aliadas à escola, as mídias
contribuem para uma educação de qualidade formando sujeitos críticos e auxiliando na
aquisição de novas habilidades, atitudes e valores.
2.1 Mídias
O termo “mídia” segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, significa
“todo o suporte de difusão de informação (rádio, televisão, imprensa, publicação na
Internet, videograma, satélite de comunicação), etc. Conjunto dos meios de
comunicação social.” Com isto, podemos dizer que estamos completamente rodeados de
meios que fazem com que as pessoas busquem a informação, seja no trabalho, em casa,
na escola, na sociedade. O contexto torna quase que impossível não ter ou não fazer uso
das mídias.
Este termo ganha espaço e significativa importância na sociedade atual,
justamente por este fato; as mídias estão cada vez mais presentes no dia a dia das
pessoas. A palavra mídia surge na década de 20 e participa ativamente da sociedade
contemporânea. Pode-se notar segundo as palavras de Freire et. al., que desde muito
cedo as mídias estão inseridas em nossa sociedade:

O processo de comunicação é inerente ao homem, desde a época das cavernas;
o que tem mudado são as formas de comunicar. Muitos séculos se passaram
desde a retórica das sociedades grega e romana até surgir o conceito de
“opinião pública” no século XVIII e da preocupação social com as “massas” do
século XIX. Porém, foi apenas em 1920 que se falou em mídia pela primeira
vez. A partir da metade do século XX, a mídia não saiu da evidência em
virtude da “revolução da comunicação” na década de 50 e da prevalência dos
meios de comunicação de massa nas décadas de 60 e 70. Mesmo com a
chegada da informática na década de 80 e das redes computacionais na década
de 90, os meios de comunicação de massa, as mídias continuaram em evidência
e vêm participando ativamente da construção sociocultural da
contemporaneidade. (FREIRE et. al, 2011, p. 64).

Com o passar do tempo, as mídias foram aprimoradas pelo homem e ganharam
força com a chegada da era digital que impôs grandes mudanças sociais. Essas
mudanças são percebidas significativamente hoje, onde as tecnologias participam
ativamente na vida das pessoas de todas as idades. Um exemplo claro disto é percebido
no dia a dia das crianças, elas usam o computador, tablet, videogame, celular, ouvem
rádio, assistem TV, enfim desfrutam de diversos meios eletrônicos para se divertirem e
aprenderem. Essas crianças já dominam as tecnologias e demonstram facilidade em
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utilizá-las. As pessoas de mais idade, apesar de às vezes manifestar alguns
estranhamentos em relação aos rápidos avanços tecnológicos, também utilizam as
mídias. Hoje são ofertados cursos de informática e cada vez mais há um interesse por
parte destas de procurar aprender a utilizar o computador.
Podemos classificar as mídias em mídia eletrônica e mídia impressa. A mídia
eletrônica composta pelo rádio, televisão, computador e de todos os meios de
comunicação que necessitam de recursos eletrônicos para seu funcionamento. A mídia
impressa formada pela revista, o jornal, os panfletos e de todos os meios de
comunicação impressos.
De todas as tecnologias, a televisão é a mais popular, pois está presente em quase
todos os domicílios brasileiros. Diariamente as famílias dedicam um pouco do seu
tempo para assistirem TV. As crianças são os principais telespectadores. Conforme
Belloni:

A televisão está, toda via, presente na quase totalidade dos domicílios (98%). A
frequência à televisão é diária para a grande maioria das crianças em todas as
regiões do planeta onde o acesso a TV aberta existe; é um fato constante, com
tendência a crescer onde o acesso é ainda menor e a se estabilizar nas regiões
onde ele é praticamente universal, como no caso do Brasil: em 2007, 98% dos
domicílios estavam equipados com pelo menos um receptor de televisão aberta.
(BELLONI, 2014, p. 66-67).

Inaugurada no Brasil na década de 1950, meio de entretenimento e fonte de
informação, a televisão é segundo Ribeiro et. al. (2010, p. 7), “a mídia de maior impacto
na sociedade brasileira”. É através dela que a maioria das pessoas mantem-se
informadas sobre o que acontece pelo mundo.
Também com a função de entreter e informar, o rádio é uma tecnologia ágil e
popular. Está presente nas casas das famílias brasileiras como forma de lazer e cultura.
Conforme indica Brito e Purificação:

O rádio é um dos veículos de comunicação de maior penetração na população
brasileira. Seus programas atingem uma larga faixa etária, além de serem
aceitos por todas as classes sociais. Essa é uma característica que torna o rádio
capaz de exercer função educativa, além de servir como fonte de
entretenimento. Outras características que lhe conferem essa capacidade são o
baixo custo do aparelho e o seu caráter local, somadas ao fato de utilizar uma
linguagem clara e objetiva. (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2012, p. 56-57).
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O uso do computador, surgido na década de 40 e o acesso à internet, década de
90, vem crescendo a cada dia. Considerados como nova mídia, por Dizard (1998), essas
tecnologias fazem com que vivamos num mundo conectado embora ainda não fazem
parte da realidade de muitas pessoas, devido às desigualdades sociais. Piletti afirma que:

Desponta, portanto, a sociedade da informação e do conhecimento e, nesta, a
inclusão digital surge como um desafio fundamental para o exercício e
sobrevivência de uma nova cidadania e uma nova geração, a digital, que nasce
em meio a um ritmo acelerado de inovações tecnológicas rapidamente
assimiladas por crianças e jovens. Um novo mundo no qual as máquinas vão
substituindo a mão de obra humana, restando aos trabalhadores inovar o
processo produtivo através de sua criatividade. (PILETTI, 2013, p. 120-121).

A sociedade da informação e do conhecimento exige que tenhamos criatividade
para usufruir das tecnologias que temos à disposição. Traz a tona muitos desafios, como
o de saber utilizar as novas mídias e como usá-las com objetivos e propósitos. É preciso
que o homem use seu potencial para que estas tragam ganhos à sociedade.
Podemos dizer que a mídia impressa é uma mídia antiga (DIZARD, 1998). O
homem na necessidade de se comunicar inventou a escrita e a aprimorou, criando a
imprensa e o jornalismo. Mesmo com o surgimento de novas tecnologias, as mídias
impressas continuam sendo importantes e fundamentais. Hoje possuímos um vasto
material de bibliografias, leituras que trazem informação. Sobre a mídia impressa,
Kenski, nos diz que:

A disseminação da produção do papel na Europa estimulou a escrita e a
impressão de livros. Muitas foram as formas de impressão gráfica que
surgiram. Em 1450 Gutenberg, na Alemanha inventa um molde de composição
tipográfica para confeccionar tipos móveis em metal. Era a descoberta de uma
nova tecnologia de impressão gráfica que iria revolucionar a cultura e os
costumes desde então. A possibilidade de produção em série de impressos em
papel viabilizou a existência de jornais, revistas e livros e contribuiu para a
democratização do acesso às informações. (KENSKI, 2015, p. 30-31).

Hoje, a mídia antiga e as mídias mais recentes andam juntas. O uso do rádio,
jornal, livro, da TV e revista se misturam às novas tecnologias como os computadores,
livros eletrônicos, smartphones e a rede de internet, possibilitando às pessoas a
construção de um conhecimento mais amplo e significativo, pois permite que
busquemos a informação de diversas maneiras.
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Ao se falar de ensino e aprendizagem, também deve-se levar em conta esta ideia,
pois sabemos que na educação, as maneiras de se ensinar e aprender são diferentes e o
uso de métodos tradicionais de ensino não dão conta de uma aprendizagem
significativa. Integrando as diversas mídias como ferramenta pedagógica a construção
do conhecimento vem a ser um processo dinâmico e interativo. Conforme indica Lima,
Zanlorenzi e Pinheiro (2012, p. 111) “a antiga tradição educacional de homogeneidade e
crença em uma proposta pedagógica que atinja a todos da mesma forma e do mesmo
jeito, produzindo resultados idênticos, torna-se inexoravelmente ultrapassada.”
É preciso pensar a escola com novas propostas pedagógicas, com um currículo
flexível, que contemplem as mídias e que as vejam como forma de contribuir na
aprendizagem e na formação de sujeitos autônomos e críticos, capazes de atuar com
competência. As mídias não podem ser utilizadas pelo professor sem objetivos e apenas
como forma de ocupar o tempo na escola, ao contrário devem ser vistas como uma
importante ferramenta pedagógica. Sobre escola e currículo Lima, Zanlorenzi e Pinheiro
firmam (2012, p. 105):

A sociedade mudou muito e, diante dessas mudanças, a escola não pode
continuar com uma organização pedagógica que parece ignorar o que está
acontecendo ao seu redor. As diferenças sociais, culturais, religiosas, étnicas,
de gênero, entre outras, estão no cerne dessa nova organização social.

Tampouco devemos deixar de lado os materiais existentes há muito tempo como o
papel, lápis, quadro-negro, etc., visto que, segundo Freire et. al. (2011, p. 71) são
“tecnologias pois auxiliam o homem a executar uma tarefa e, neste caso, o professor e
os alunos a construir conhecimento.” A escola contemporânea que pensa a educação no
modelo construtivista faz uso dos diversos materiais pedagógicos que tem ao seu
alcance integrando-os de forma a contribuir no ensino e na aprendizagem.
2.2 Escola do campo
Segundo censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – de
2014, o Brasil possui 14,57% da sua população residente na área rural. Esse dado
demonstra que a maioria da população vive em área urbana, porém é no campo que
muitas famílias tiram seu sustento. São agricultores, extrativistas, pescadores,
assentados, povos que lutam por seus direitos e fazem do campo um lugar de cultura e
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dignidade. De acordo com as Referências para uma Política Nacional de Educação do
Campo:

O campo é concebido como um espaço rico e diverso ao mesmo tempo produto
e produtor de cultura. É essa capacidade produtora de cultura que o constitui
em espaço de criação do novo e do criativo e não, quando reduzido meramente
ao espaço da produção econômica, como o lugar de atraso, da não-cultura. O
campo é acima de tudo o espaço da cultura. (BRASIL/MEC, 2004, p. 33).

Diante deste contexto, nos deparamos com o grande desafio de oferecer às
crianças que residem no campo uma educação de qualidade que contemple a formação
integral desses indivíduos. A temática escola do campo é recente e surge da necessidade
da valorização dos povos que vivem no campo e da criação de alternativas que mudem a
realidade vivenciada, repleta de preconceito, a falta de políticas públicas e o descaso.
A educação do campo, por muito tempo, foi marcada pela falta de incentivos, de
políticas públicas, de investimento e organização curricular condizente com a realidade
do campo, para um bom funcionamento e uma educação de qualidade. Este cenário
começa a se modificar na metade dos anos de 1970, quando a sociedade passa a reagir e
lutar por uma sociedade mais justa. A partir da Constituição de 1988 e a criação da
LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI 9394/1996), a escola do
campo ganha um novo enfoque. Conforme cita o art. 28 da LDB:

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I – conteúdos
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural; II – organização escolar própria, incluindo adequação do
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III –
adequação à natureza do trabalho na zona rural.

Além destes, muitos outros avanços ocorreram em prol da educação do campo,
dentre eles podemos citar a criação da Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002
que Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica na Escola do Campo. A
resolução ressalta aspectos da educação básica no contexto do campo, proporcionando
às escolas do campo ter uma legislação específica a Educação do Campo, que deve
garantir ao aluno uma educação que contemple a realidade na qual está inserido.
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Nos últimos anos, o Ministério da Educação (MEC) criou programas que
investem no desenvolvimento das escolas rurais como o Procampo, o Pronacampo, o
Proinfo, Escola da Terra, Mais Educação, Dinheiro Direto na Escola, Programa
Nacional do Livro Didático no Campo, Escola Ativa, Mais Educação do Campo.
Embora ainda existam dificuldades na escola do campo, todos esses programas
contribuem para a melhoria dessa realidade.
Quanto ao uso das mídias, mesmo com o grande avanço que tivemos em prol da
educação do campo, esta ainda enfrenta diversos obstáculos, dentre os quais podemos
citar a falta de recursos tecnológicos, disponibilização de internet, profissionais
capacitados para usar essas tecnologias e recursos financeiros para serem aplicados para
esse fim.
2.3 Classe Multisseriada
As classes multisseriadas fazem parte da realidade de muitas escolas situadas no
campo, isto se deve ao fato de haver um número reduzido de alunos nessas escolas. É
um modelo de ensino que integra numa única sala de aula, alunos que estão em
diferentes séries formando uma única turma com um único professor.
No campo, as classes multisseriadas assumem um importante papel, pois
permitem ao aluno que mora no meio rural iniciar seus estudos, levando em conta suas
características e costumes. Torna-se também um incentivo para que muitas famílias
permaneçam no campo e obtenham deste o seu sustento.
Muitas são as colocações a respeito deste assunto. As turmas multisseriadas
podem ser uma oportunidade muito proveitosa dos alunos se integrarem e aprenderem
juntos. Porém, há escolas que enfrentam muitas dificuldades. São turmas que possuem
alunos de muitas séries juntos, falta de infraestrutura e materiais pedagógicos,
dificultando o trabalho a ser realizado. Sobre a importância da qualidade do trabalho em
escolas com classes multisseriadas, a resolução nº 2, de 28 de abril de 2008 ressalta:

§ 2º As escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade definido
em nível nacional, necessitam de professores com formação pedagógica, inicial
e continuada, instalações físicas e equipamentos adequados, materiais didáticos
apropriados e supervisão pedagógica permanente.
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A temática turmas multisseriadas nos leva a muitas problemáticas que podem ser
percebidas no dia a dia da escola do campo. Os professores enfrentam dificuldades com
as diferenças de idades, níveis e ritmos de aprendizagem, sem contar com as
dificuldades de aprendizagem que muitos alunos apresentam. Diante disso, o
profissional da educação sente-se angustiado pois não consegue realizar seu trabalho da
melhor forma possível. Conforme o documento Referências para uma Política Nacional
de Educação do Campo:

De um lado está a precariedade da estrutura física e, de outro, a falta de
condições e sobrecarga de trabalho dos professores gerando alta rotatividade
desses profissionais, o que possivelmente interfere no processo de ensinoaprendizagem. Geralmente aqueles com uma formação inadequada
permanecem em escolas isoladas e unidocentes até o momento em que
adquirem maior escolaridade, quando pedem remoção para a cidade. Além
disso, nas escolas rurais os salários tendem a ser menores e acabam se
constituindo em mais um elemento que determina a intensa rotatividade desses
profissionais da educação. (BRASIL, 2004, p. 21).

É importante que o professor use de sua experiência pedagógica e criatividade
para organizar o trabalho pedagógico a ser realizado, a fim de que possa exercer um
trabalho de qualidade e que venha a contribuir para a formação integral do aluno. É
preciso assegurar as condições necessárias ao ensino de qualidade e criar alternativas
para que essa realidade seja mudada a fim de que o ensino não seja prejudicado em
função da junção das turmas.
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3 CONTEXTO DO ESTUDO E METODOLOGIA

Considerada escola do campo, a [nome da escola], na qual se realizou esta
pesquisa, iniciou suas atividades no ano de 1927. Situa-se na Linha Santos Filho Arossi,
interior do município de Anta Gorda/RS. Com o êxodo rural e a diminuição de
matrículas, houve a necessidade de nuclear algumas escolas do município. No ano de
1994, diversas escolas localizadas no campo e próximas à [nome da escola], foram
fechadas e os alunos transferidos para esta escola. Após a nucleação, a escola obteve
grandes conquistas, como transporte escolar, servente, criação de pré-escola no meio
rural, copiadora, televisão, telefone, computador, praça de brinquedos e diversos
projetos.
Figura 1 – Foto atual da Escola

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Figura 2 – Foto do Laboratório de Informática

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Figura 3 – Foto da Biblioteca

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Figura 4 – Foto da Biblioteca

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Figura 5 – Foto da sala de aula multisseriada pré dois e primeiro ano

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Atualmente, a escola conta com um número reduzido de alunos, somando um total
de 11 estudantes, distribuídos em turmas multisseriadas que compreendem pré dois e
primeiro ano, segundo e terceiro ano, quarto e quinto ano. Para atender esses alunos a
escola dispõe de três professores e uma servente. Os alunos, na sua maioria, são filhos
de agricultores, pessoas que obtém da terra o seu sustento. Alguns residem perto da
escola, outros necessitam do transporte escolar que diariamente é fornecido aos
estudantes.
Quanto à questão de equipamentos e infraestrutura, diferentemente da realidade de
muitas escolas brasileiras localizadas no campo, a [nome da escola] possui televisão,
DVD, rádio, câmera digital, retroprojetor e computadores. Possui salas de aula arejadas
e bem iluminadas, biblioteca, laboratório de informática e considerável quantidade de
material pedagógico.
De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola (2001), esta busca
uma educação que:
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Permita a construção do conhecimento pela interação entre os sujeitos e a
realidade, na conquista da autonomia moral e intelectual; valoriza a criança,
sua história, sua cultura, permitindo-lhe pensar e discutir sobre os dados do
saber sistemático: Aprender a ler, escrever, raciocinar matematicamente,
entender a vida e a natureza, de modo a que estes saberes contribuam para a
compreensão e a transformação desta realidade. (PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANTA GORDA, 2001, P. 8).

Desta forma podemos dizer que a escola busca construir uma educação que leve
em conta a realidade na qual o aluno está inserido, valorizando o que este já sabe e sua
cultura. Leva em conta os quatro pilares da educação no século XXI propostos por
Delors (1998, p. 90) que são “aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver
juntos; aprender a ser”.
Em conformidade com as palavras do autor:

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de
toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente;
aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas
as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as
três precedentes. (DELORS, 1998, p. 89-90).

Durante o ano letivo, a escola proporciona aos alunos, diversas programações,
dentre elas podemos citar festa junina, gincanas, semana da criança, passeios, semana da
Pátria, participação nas programações do município como a Feira do Livro, Semana
Farroupilha, teatros. Também acontecem as reuniões e palestras com os pais e o
encontro da família na escola.
Os conteúdos trabalhados na escola são os que fazem parte do currículo, sempre
levando em conta o contexto em que o aluno está inserido. Também a escola trabalha
com projetos que surgem de conteúdos e temáticas do dia a dia. Para a realização das
atividades busca-se utilizar diversos materiais pedagógicos, ferramentas que auxiliam na
construção da aprendizagem.
A fim de alcançar o seu objetivo, a presente pesquisa, de caráter qualitativa, foi
realizada na [nome da escola], na forma de um estudo de caso. Através do trabalho com
projetos, com temas pertinentes à realidade do educando, as mídias foram integradas no
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fazer pedagógico da professora autora deste estudo. É importante ressaltar que a
presente monografia pretende realizar uma reflexão a partir desta prática pedagógica,
sobre a escola do campo e o uso integrado das mídias em uma escola de classe
multisseriada. Pretende analisar a importância das mídias em sala de aula, enfatizando o
uso integrado destas para o fazer pedagógico.
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4 EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA EM TURMA MULTISSERIADA NA
ESCOLA DO CAMPO

Diante da sociedade da informação, integrar as mídias na escola com o objetivo de
proporcionar ao aluno um ensino de qualidade e que acompanha as transformações
sociais, tornou-se um grande desafio. É preciso muita criatividade, muito empenho,
buscar novas ideias com o intuito de alcançar uma educação transformadora e
problematizadora. Sobre isto Paulo Freire (1970, p. 40), nos diz que [...] “a educação
problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num constante ato de
desvelamento da realidade [...] busca a emersão das consciências, de que resulte sua
inserção crítica na realidade”.
As atividades do projeto na turma escolhida para a realização da presente
pesquisa iniciaram no mês de março e se estenderam até o mês de junho, respeitando o
ritmo de aprendizagem das crianças e o currículo escolar. Estas atividades do projeto
serão analisadas conforme nosso referencial teórico.
Sobre o trabalho com projetos e as mídias Belloni nos diz:

A organização de ambientes de aprendizagem baseados em projetos de trabalho
requer do professor uma nova postura diante do ensino, principalmente quando
esses ambientes incluem o uso de TICS. Ele precisa estar preparado para
assumir papéis muito diferentes dos do ensino tradicional, que se limitam à
transmissão unidirecional da informação. (BELLONI, 2014, p. 129).

O primeiro tema em que as mídias foram integradas foi a “Água”. Com o objetivo
de despertar nos alunos a importância da preservação da água para a vida no planeta,
diversas atividades foram desenvolvidas. Para iniciar o projeto, com o auxilio da
professora, os alunos construíram uma televisão com caixa de papelão.
As crianças demonstravam-se curiosas e empolgadas para iniciar as atividades e
construir a TV. Primeiramente, dialogamos sobre os programas que estas têm o hábito
de assistirem e quais os programas favoritos. As crianças relataram que, o que mais
gostam de assistir são os desenhos animados. Conversamos também sobre como é a TV
e o que ela tem. O que pode-se notar nas falas dos alunos é que diariamente estes tem o
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hábito de assistirem televisão. Esta atividade perdurou por vários dias e teve o
envolvimento de todos os alunos da turma.
Figura 6 – Construindo a televisão.

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Figura 7 – Televisão confeccionada pela turma

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Quando pronta, a televisão tornou-se uma importante ferramenta pedagógica na
construção do conhecimento e para a desinibição. Primeiramente, escolhemos o nome
que daríamos a nossa TV e o escolhido pelos alunos foi “TV [nome da escola]”. A TV
[nome da escola] trazia dicas de livros aos demais alunos da escola. Os alunos
escolhiam os livros e contavam a história na TV aos demais colegas da escola; também
diziam o porque recomendavam a leitura daquele livro.
Figura 8 – Alunos utilizando a TV para a realização das atividades

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Sobre a importância da televisão no dia a dia dos alunos, Brito e Purificação
afirmam:

Nossos alunos estão mais expostos aos conhecimentos que a televisão
proporciona que àqueles advindos da escolaridade ou das relações familiares.
Por meio desse recurso, os alunos entram em contato com novos e diferentes
conteúdos e encontram estímulos para criar novas relações entre temas já
conhecidos. Com isso, sucumbem à luminosidade animada da tela e aprendem
sobre o mundo em que vivem; informam-se sobre as últimas conquistas das
ciências, as guerras, os gestos políticos do mundo todo, entre tantos outros
fatos; aprendem com a ficção dos filmes e das novelas, com os telejornais e
com os documentários. (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2012, p. 56-57).
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Através de filmes, documentários, noticiário, desenhos animados, novelas,
programas que abordam conteúdos do currículo escolar, entre outros, é possível realizar
diversas atividades pedagógicas que tratem do conteúdo em estudo, mas de forma mais
interessante e dinâmica.
Pode-se dizer que o uso da televisão em sala de aula contribui para que as aulas
sejam mais motivadoras e que os alunos sintam-se motivados a aprender e realizar as
atividades sobre o tema em estudo. Traz conhecimento, informação, cultura e auxilia no
processo de ensino e de aprendizagem.
Continuando as atividades com o projeto “Água”, desta vez a mídia utilizada foi a
mídia impressa. Os alunos confeccionaram o “Livrinho da Água”, que em forma de
poesia trazia dicas de economia; os alunos ilustraram cada página do livro. Na foto,
alunos confeccionando os livros.
Figura 9 – Alunos confeccionando os livros

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Figura 10 – Livros confeccionados pelos alunos

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Além dos livros, os alunos confeccionaram, com o uso do computador, um folder
informativo com dicas de economia de água, usando o programa Word. Esta atividade
foi realizada em grupo, com o auxilio da professora. Os folders foram entregues a todos
os alunos da escola, que levaram informação para suas casas.
Figura 11 – Confecção dos folders

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Figura 12 – Crianças entregando os folders aos colegas

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

O folder confeccionado pela turma trazia dicas de economia de água,
conscientizando as pessoas para a importância da preservação. As dicas contidas no
folder foram relatadas pelos alunos, que iam contribuindo com seus conhecimentos
sobre o assunto em estudo.
Figura 13 – Folder confeccionado pela turma

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Sobre o uso da escrita na educação, Consani ressalta:

Até certo ponto, notamos que a leitura de livros, revistas, jornais, mensagens,
bem como o exercício da escrita, definem um padrão para o nosso
relacionamento com o mundo. Sendo assim, mesmo que usemos diariamente a
imagem, o gesto e o som para expressar o que sentimos e pensamos, o texto
grafado ainda é o nosso canal prioritário para trabalhar com a educação.
(CONSANI, 2007, p. 29).

Outras formas de mídia impressa que podem ser trabalhadas em sala de aula, são
os jornais e revistas. Os jornais que trazem diariamente notícias e informações; as
revistas que trazem leitura, informação e cultura sobre diversos temas. Essas tecnologias
contribuem para a formação de sujeitos críticos e reflexivos.
Além de criar os folders, o computador e a internet também foram utilizados para
realizar pesquisa, e criar desenho utilizando o programa Paint, sobre o tema em estudo.
Os alunos conheceram o programa utilizado para desenhar – suas ferramentas de
desenho e pintura – e criaram diversos desenhos utilizando a imaginação e a
criatividade.
Figura 14 – Alunos utilizando o computador

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Figura 15 – Criando desenho utilizando o Paint

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Figura 16 – Desenho sobre a água criado utilizando o programa Paint

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Semanalmente a escola proporciona aos alunos um momento de atividades nos
computadores. As crianças realizam pesquisas, desenham, jogam, interagindo com a
mídia. Para muitos deles, esta é a única oportunidade de ter acesso ao computador,
portanto eles adoram este momento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
orientam:

É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos
como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados
em relação às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as
demandas sociais presentes e futuras. (BRASIL, 1997, p. 67).

O uso do computador na escola, é uma importante ferramenta educacional de
ensino, pois além de aprender, possibilita ao aluno a busca de informação e ao mesmo
tempo entretenimento. Diante da sociedade da informação e da comunicação é
necessário utilizar essa tecnologia em sala de aula, pois detém de um enorme potencial
pedagógico. Para isto, deve ser utilizado com planejamento por parte do professor.
A mídia rádio também foi utilizada no projeto com o tema água. Os alunos
realizaram a gravação de um programa de rádio que posteriormente foi transmitido a
todos os alunos da escola. Cada criança falou a sua parte previamente conhecida e
estudada o que lhes exigiu atenção e concentração, colaborando também para a
desinibição.
No programa de rádio todos os alunos da turma contribuíram na gravação.
Primeiramente começamos saudando aos ouvintes, após as crianças falaram as trovinhas
com dicas de economia e para finalizar a música com o tema água, “Planeta Azul”. Esta
também foi uma atividade que os alunos gostaram muito e adoraram fazer a gravação.
Após a gravação do programa de rádio, os alunos passaram nas demais salas de
aulas, apresentando para seus colegas o programa gravado. Primeiramente falou-se de
que tratava-se de um programa de rádio criado pelos alunos sobre o tema “Água”. Podese notar o entusiasmo das crianças em realizar esta atividade. Foi uma ótima
oportunidade de além de aprender sobre o tema em estudo, saber mais sobre esta mídia.
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Figura 17 – Crianças realizando a gravação do programa de rádio

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Figura 18 – Apresentação do programa gravado aos demais alunos

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Além destas, muitas outras atividades foram realizadas como: recorte, colagem,
pintura, desenho, entrevista e construção de gráfico, relaxamento com sons da natureza,
assistir documentário, filmes educativos, etc.
Dando continuidade às atividades curriculares, agora com o tema “Contação de
Histórias”, as mídias também foram utilizadas para o desenvolvimento deste projeto. Na
semana em que comemoramos o Dia do Livro, diariamente, era contado às crianças uma
história infantil. Essa atividade era realizada com o auxílio do computador. E a TV
[nome da escola] foi utilizada pelos alunos para a atividade de recomendar a leitura de
livros aos colegas.
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Figura 19 – Contação de história

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Outro tema em que as mídias foram integradas foram “Os Meios de
Comunicação”, tema que faz parte do currículo escolar e que advém do Dia Nacional
das Comunicações, comemorado em cinco de maio. As aulas tinham como objetivo
proporcionar às crianças o conhecimento dos meios de comunicação, procurando saber
sua serventia e forma de utilização; além da interação e troca de conhecimento.
Num primeiro momento procuramos resgatar tudo o que tínhamos em nossa sala
de aula relacionado aos meios de comunicação. As crianças construíram telefones com
peça de encaixe.
Figura 20 – Busca de meios de comunicação

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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Após, conversamos sobre o assunto em estudo, explicando e instigando aos alunos
sobre os vários tipos de meios de comunicação. As crianças trouxeram de casa caixas
recicláveis para a confecção de telefones, computadores, TV, rádios. Após a confecção
dos mesmos, os alunos brincaram com os objetos confeccionados.
Figura 21 – Meios de comunicação confeccionados pelos alunos

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Figura 22 – Alunos utilizando os meios de comunicação

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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O uso da carta também foi trabalhado com os alunos, como uma importante forma
de comunicação. Num primeiro momento as crianças conheceram como essa se
estrutura, o que há por fora e por dentro do envelope.
Figura 23 – Conhecendo a carta

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho

Após, as crianças confeccionaram suas cartas, cada um confeccionou uma carta
para um colega da turma, assim, todos receberam uma correspondência. As cartas foram
colocadas na “caixinha do correio”, criada pela professora, e cada um recebeu sua
cartinha dias depois.
Figura 24 – Alunos colocando suas cartas no correio

Fonte: Arquivo da autora deste trabalho
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5 ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA

No decorrer das atividades desenvolvidas, foi possível notar o interesse e o
empenho de todos os alunos na realização das atividades propostas. Estes,
demonstravam-se curiosos e ansiosos para realizar as atividades que envolvessem as
tecnologias, e participavam ativamente das aulas.
Ao findar os projetos desenvolvidos na turma, utilizando as mídias, pode-se dizer
que a integração destas em sala de aula contribui para uma aprendizagem significativa, e
que o aluno aprende de forma dinâmica os conteúdos curriculares. Para o trabalho com
as mídias é necessário planejamento pedagógico por parte do professor e organização da
escola. De acordo com Libâneo (2004) (apud) Lima, Zanlorenzi e Pinheiro (2012, p.
178):

O planejamento é uma atividade de reflexão e ação, cumprindo as seguintes
funções: diagnóstico e análise da realidade, definição de objetivos e metas e
determinação de atividades e tarefas. O planejamento das aulas é concretizado
nos planos de aula dos professores.

É preciso ressaltar também, que as mídias devem ser utilizadas pelo profissional
da educação como aliadas ao processo de ensino e de aprendizagem, a fim de criar
desafios didáticos e não apenas como forma de reprodução do conteúdo ou utilização do
tempo na escola (como passar um filme qualquer somente para preencher o tempo, sem
objetivos). Quando utilizadas com objetivos e propósitos pelo profissional da educação,
as mídias podem ser auxiliadoras na prática educacional.
Outra questão importante é a interação professor-aluno. Assim como em todas as
atividades escolares, no trabalho com as mídias, o professor deve atuar como um
facilitador, mediador da aprendizagem, aquele que motiva e orienta seus alunos na
construção do conhecimento. Paulo Freire (1970, p. 39) afirma:

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também
educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e
em que os “argumento de autoridade” já não valem.

39
A sala de aula deve ser um espaço de troca de conhecimento, comunicação,
interação e socialização. Uma aprendizagem significativa só é possível num ambiente
onde há diálogo, que seja acolhedor e que respeite as diferenças. Ainda segundo o autor,
“já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os
homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 1970, p. 39).
É neste espaço de diálogo e constante busca do conhecimento que as mídias
precisam ser integradas na construção da aprendizagem, atuando como facilitadoras na
aprendizagem. A escola como espaço de formação, necessita utilizar as mídias no fazer
pedagógico e conceber, nos dias atuais, educação e tecnologias como indissociáveis.
Ainda há profissionais resistentes ao uso das mídias em sala de aula. É preciso
que estes procurem saber mais sobre as tecnologias, através de cursos de atualização,
para poderem utilizá-las em sua prática pedagógica. Para Saviani (apud) Brito e
Purificação, “a educação hoje já não pode mais manter-se somente como acadêmica ou
profissionalizante, por isso necessitamos de professores que conheçam o sistema
produtivo e principalmente as inovações tecnológicas.” (2012, p. 47-48).
Na contemporaneidade, o professor não pode planejar suas aulas apenas levando
em conta o livro didático e o quadro de giz. Torna-se fundamental o uso de diversos
materiais de apoio para que as aulas se tornem mais atrativas. Os PCN afirmam:

Materiais de uso social frequente são ótimos recursos de trabalho, pois os
alunos aprendem sobre algo que tem função social real e se mantêm
atualizados sobre o que acontece no mundo, estabelecendo o vínculo
necessário entre o que é aprendido na escola e o conhecimento extra-escolar. A
utilização de materiais diversificados como jornais, revistas, folhetos,
propagandas, computadores, calculadoras, filmes, faz o aluno sentir-se inserido
no mundo à sua volta. (BRASIL, 1997, p. 67).

Através do empenho do profissional da educação, de organização escolar, de
escolas bem equipadas e planejamento, as mídias podem ser utilizadas em sala de aula
contribuindo para a formação de um aluno crítico, criativo, participativo, reflexivo e
concretizando a função social da educação, que, segundo Di Palma é:
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Considerando que uma das funções sociais da educação é promover a
integração dos indivíduos, permitindo que eles convivam, interajam, ensinem,
aprendam entre si e tenham a oportunidade de conhecer e desenvolver suas
habilidades e talentos, a escola se constitui num ambiente de extrema
relevância, pois é nela que esses processos acontecem. (DI PALMA, 2012, p.
26).

Pensar o processo de ensino e de aprendizagem desta forma é buscar construir
uma educação transformadora e problematizadora. Uma educação que leva em conta o
conhecimento que o aluno já possui e sua cultura; uma educação de qualidade e que
leva em conta a importância do uso integrado das mídias em sala de aula.
Portanto pode-se dizer que é possível integrar as mídias no dia a dia da sala de
aula, mas é preciso haver empenho, planejamento e organização escolar. Se utilizadas
com um propósito, tornam-se grandes aliadas ao processo de ensino e de aprendizagem.
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6 CONCLUSÃO

A escola situada no campo é lugar de cultura, oportunidades, sociabilidade e
identidade. É nela que muitas crianças têm a oportunidade de interagir e aprender. Por
muito tempo foi tratada com descaso, como lugar de atraso, mas essa realidade está
sendo modificada com a criação de políticas públicas e valorização das escolas do
campo, apesar dos amplos desafios ainda enfrentados, como a luta contra o fechamento
de escolas em zonas rurais.
A escola do meio rural não pode mais ser tratada com preconceito. Mesmo tendo
poucas matrículas, o que leva a escola a ter classes multisseriadas, não quer dizer que o
ensino desenvolvido na escola, não seja satisfatório, ao contrário, muitas classes
multisseriadas permitem aos alunos interagirem e juntos construírem o conhecimento.
De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, pode-se notar que muitas
escolas do campo ainda carecem de apoio pedagógico, recursos tecnológicos,
financeiros e infraestrutura. Muitas escolas não dispõem das condições necessárias para
se oferecer um atendimento de qualidade.
Embora tenha obtido muitos ganhos, a educação do campo ainda necessita de uma
maior atenção. Apesar da criação de leis para seu amparo, programas criados e
investimentos nessa área, é preciso solucionar as precariedades existentes em muitas
regiões, onde podemos perceber a grande desigualdade social.
Porém, pode-se notar também, que tem-se escolas que realizam um bom trabalho.
Onde os alunos desfrutam de um ambiente digno, bem equipado e que possui condições
de oferecer aos seus alunos uma educação de qualidade. Essa qualidade na
aprendizagem só pode ser atingida quando há um ensino que leve em conta a realidade
social do aluno e sua cultura, através de um currículo flexível, aulas motivadoras e
dinâmicas, e uma escola equipada, com diversificados materiais pedagógicos e diversas
tecnologias.
Sobre o uso das tecnologias em sala de aula, podemos concluir que estas
desempenham papel fundamental na aprendizagem pois fazem parte do cotidiano dos
alunos e são produtoras de cultura. Diante de tantas inovações tecnológicas e rápidas
transformações sociais, é quase que impossível pensar a educação desvinculada da
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realidade. O aluno está inserido nesse ambiente, nessa cultura de bases tecnológicas,
portanto é preciso levar em conta sua realidade, valorizando o que já sabe.
Acredita-se que as mídias, quando utilizadas com objetivo pedagógico,
contribuem para a construção de uma aprendizagem significativa. Integrando as mídias
na educação, as aulas se tornam mais atrativas, e os conteúdos ensinados acabam sendo
aprendidos de forma prazerosa. Portanto, podemos dizer, que as mídias desempenham
uma função educativa, pois contribuem no processo de ensino e de aprendizagem.
Ao findar a pesquisa realizada, pode-se concluir que, os professores hoje,
necessitam integrar as mídias na prática pedagógica, pois os alunos convivem com as
tecnologias, fazendo estas parte das suas realidades. O uso das mídias precisa ser
planejado e organizado pela escola a fim de realizar um trabalho com objetivos e
propósitos.
Sobre a escola do campo, pode-se dizer que é preciso desconstruir muitos
paradigmas impostos, reconhecer os desafios e buscar mudar a realidade de muitas
escolas brasileiras que ainda enfrentam dificuldades. Precisa-se reconhecer o aluno do
campo como sujeito de cultura, de direitos e construir um currículo que atenda as suas
especificidades a fim de garantir uma educação de qualidade.
Conclui-se portanto, através da prática pedagógica desenvolvida, que é possível
realizar o trabalho com as diferentes mídias e com as diferentes formas de utilizá-las em
sala de aula. A integração destas em sala de aula, de forma organizada, planejada,
criativa e dinâmica torna-se fundamental nos dias atuais e proporcionam uma
aprendizagem significativa.
Durante o desenvolvimento das atividades com o uso integrado das mídias, vários
desafios foram surgindo, como a questão do planejamento e os diferentes níveis numa
mesma turma, por ser uma turma multisseriada. Porém, apesar dos desafios, pode-se
desenvolver um excelente trabalho, onde trouxe diversas contribuições para o processo
de ensino e de aprendizagem. Os alunos, além de aprenderem sobre os temas em estudo,
puderam saber mais sobre as mídias.
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ANEXO – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ALUNOS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação
Curso de Especialização em Mídias na Educação – Pós-graduação Lato Sensu

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
O(A) pesquisador(a) Jaqueline Bonometti, aluno(a) regular do curso de Especialização
em Mídias na Educação – Pós-Graduação lato sensu promovido pelo Centro Interdisciplinar
de Novas Tecnologias na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
CINTED/UFRGS, sob orientação do(a) Professor(a) Paloma Dias Silveira, realizará a
investigação O uso integrado das mídias em classe multisseriada, junto aos professores e
alunos da educação infantil e do ensino fundamental no período de março a junho de 2015. O
objetivo desta pesquisa é: pesquisar sobre a escola do campo e o uso integrado das mídias em
uma escola de classe multisseriada.
Nesta pesquisa serão utilizadas imagens das crianças, mediante consentimento dos
responsáveis. As informações relativas às imagens e outros dados estarão sempre sob sigilo
ético. Não serão mencionados nomes de participantes e/ou instituições em nenhuma
apresentação oral ou trabalho acadêmico que venha a ser publicado. É de responsabilidade do(a)
pesquisador(a) a confidencialidade dos dados.
A participação não oferece risco ou prejuízo ao participante. Se, a qualquer momento,
o(a) participante resolver encerrar sua participação na pesquisa, terá toda a liberdade de fazê-lo,
sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo ou constrangimento.
O(A) pesquisador(a) compromete-se a esclarecer qualquer dúvida ou questionamento
que eventualmente os participantes venham a ter no momento da pesquisa ou posteriormente
através do telefone [número de telefone disponibilizado aos participantes] ou por e-mail [endereço eletrônico disponibilizado aos participantes].
Após ter sido devidamente informado/a de todos os aspectos desta pesquisa e ter
esclarecido todas as minhas dúvidas:
EU___________________________________________, inscrito sob o no. de R.G.
______________, responsável pelo aluno (a) ________________________________________
Concordo em que ele participe desta pesquisa.

___________________________________
Assinatura do(a) responsável

____________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a)
Anta Gorda, ____de ________________de 2015.

