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RESUMO

O objeto de estudo desse artigo é a Alfabetização Midiática e Informacional e os principais atores relacionados a esse aprendizado, os professores 
e a unidade escolar. O foco é a não utilização da AMI nas escolas e as consequências que essa medida trás para os alunos. No início do advento da 
internet, a grande maioria da população do planeta não tinha acesso a essa nova tecnologia, isso logo mudou com a chegada das redes sociais, 
que agregaram uma forma mais dinâmica e divertida de sociabilização. A formação do indivíduo crítico começa a partir do conceito de saber o 
que pesquisar, pensar e interpretar, com a internet interligada diretamente com a educação, o processo de formação de um individuo 
questionador se torna mais fácil, o jovem que está sendo formado com essa hibridização da internet e da educação começa a pensar fora da 
caixa, pois surge novos pensamento que o próprio idealizou. Atualmente a internet encontra-se muito presente na educação, através de buscas 
na web e materiais de estudos digitalizado. Essa tecnologia pode ser uma grande aliada para os professores, visto que ajuda no entender de 
certos assuntos. A evolução das tecnologias de informação e de comunicação gerou diversas mudanças na sociedade, e este fato afetou também 
a educação. E é neste contexto que se faz necessário pensar sobre a possibilidade de um novo modelo educacional, com a inserção da AMI na 
educação, para que os processos pedagógicos possam, de fato, acompanhar os avanços que a sociedade vive atualmente, com as tecnologias e os 
meios de comunicação. O objetivo principal é explorar e apresentar o professor como um dos principais atores ativos da sociedade informacional 
e digital dos tempos atuais, se entrelaçando com o aprimoramento das habilidades e aptidões que a Alfabetização Midiática e Informacional 
poderá agregar na educação e ser mais um componente na didática educacional atual e futura nas escolas.  O estudo configura uma pesquisa de 
natureza básica, que servirá de auxílio para entender o assunto pesquisado. Neste contexto, a proposta desse artigo é apresentar conceitos que 
expliquem a não utilização da AMI nas escolas e identificar o porquê existe pouco conhecimento sobre o assunto, através de abordagem 
quantitativa. A presente proposta caracteriza-se como exploratória e explicativa para compreender a visão e a opinião dos professores sobre a 
AMI, utilizaremos como instrumento de coleta de dados um questionário. A inserção da AMI em sala de aula é um projeto, que pela UNESCO, já 
deveria estar efetivamente dentro das escolas desde a educação básica. Levantamentos ao redor dos educadores demonstram forte interesse 
dos mesmos em criarem competências para administrarem a AMI em sala de aula, pois garantem a importância de educar para os meios, e os 
benefícios que este fato proporcionaria para a sociedade em geral. Esta pesquisa pôde esclarecer as dúvidas acerca da AMI e de sua importância, 
dando voz a necessidade de estratégias que permitam a efetiva inserção do projeto em espaços educacionais, e em como os professores tornam-
se protagonistas nesse processo, com planejamento e gestão eficaz, podendo diminuir atrasos e proporcionar um novo modelo educacional. 
Apesar da sociedade informativa e conectada de hoje, ainda é pouco levantado questões que relacionem e integrem as áreas de Comunicação e 
Educação. A Alfabetização Midiática e Informacional está disponibilizando um debate onde poderá acarretar em diversas ramificações para o 
cenário acadêmico-científico que retornem com soluções positivas para ambos os lados. O professor pode ser a chave da união desses meios para 
que uma comunidade bem informada, com os devidos recursos, transforme o curso da geração digital que está sendo fomentada em uma sala de 
aula.
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