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Depoimento registrado por participante das oficinas “Mídia, quer estudar essa matéria?” 



Por que e como fazemos mídia-educação na UFTM? 

CULTURA DA  
CONVERGÊNCIA 

CULTURA DA  
PARTICIPAÇÃO 

Vivemos numa época marcada por velhas e novas mídias 
colidindo, mídias corporativas e alternativas se cruzando, poderes 
do produtor e do consumidor interagindo de formas imprevisíveis. 
O problema é que a participação neste cenário não é igualitária, 
como o discurso das corporações tenta fazer parecer 

64% compartilham  
conteúdo 

39% publicam  
produções pessoais 

2007 – Pesquisa da Fundação PEW 
com jovens entre 12 e 17 dos EUA 



Por que e como fazemos mídia-educação na UFTM? 

Vivemos numa época marcada por velhas e novas mídias 
colidindo, mídias corporativas e alternativas se cruzando, poderes 
do produtor e do consumidor interagindo de formas imprevisíveis. 
O problema é que a participação neste cenário não é igualitária, 
como o discurso das corporações tenta fazer parecer 

62% visitaram o 
Facebook 

19% Visitaram o  
Youtube 

2012 – Pesquisa da Hitwise com 
internautas brasileiros 

-1% Fizeram upload de conteúdo 

CULTURA DA  
CONVERGÊNCIA 

CULTURA DA  
PARTICIPAÇÃO 



A promoção de habilidades para acessa, avaliar, usar e  
produzir conteúdo são relevantes e atuais, mas a quem  

cabe a responsabilidade de ensiná-las e quais as  
formas mais adequadas de fazê-lo? 



Ações na UFTM: ensino de graduação 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

CICLO COMUM DE FORMAÇÃO DAS LICENCIATURAS 

Leitura e produção  
de textos 

Metodologia 
científica 

Comunicação, Educação 
e Tecnologia 



Ações na UFTM: ensino de graduação 

Comunicação, Educação 
e Tecnologia 

1. Tecnologias digitais e cultura contemporânea 

Influência da mídia e construção de identidades 

O papel do educador num mundo midiatizado 

 
2. Análise de textos midiáticos 

Noções de signo e estruturas narrativas 

Conotação e denotação 

Representação 

 
3. Mídia-educação 

Conceitos-chave 

Abordagens pedagógicas 

 
4. Produção e remix de conteúdo 
Uso de ferramentas web 2.0 

Disciplina de 30 horas 



Exemplo de atividade – Tema 1 



Apresenta informação, organiza ideias, dissemina valores, provê modos de comportamento 

Por isso, estudados o modo como os significados nos são ofertados e o modo 
como ativamente produzimos sentido a partir do que nos é oferecido 



VAMOS FAZER  
UM EXERCÍCIO? 

Vivo - ''Mangueira'' - YouTube.flv


Exemplo de atividade – Tema 2 



Exemplo de atividade – Tema 2 



Ações na UFTM: ensino de pós-graduação 

Mídia-educação 

Disciplina de 60 horas 

1. Influência dos meios de comunicação: propriedade, 
linguagem, apropriação e resistência 
 
2. Teorias da comunicação e estudos da audiência: da 
agulha hipodérmica aos estudos culturais 
 
3. Media literacy: conceitos-chave, materiais didáticos 
 
4. Tendências internacionais para a formação de 
professores em mídia-educação: proposta da Unesco, 
experiência britânica, iniciativas brasileiras 
 

Trabalho final: desenvolver e testar uma atividade de 
mídia-educação que aborde um conceito-chave. 



Ações na UFTM: Pesquisa e extensão 

Mídia: quer estudar 
essa matéria? 

Oficina 1 -  O produtor é você (8 horas) 
Criação de blogs e contas em sites que oferecem ferramentas web 2.0 
para produção de conteúdo digital 
 
Oficina 2 – Estudando a publicidade (12 horas) 
Leitura crítica da publicidade 
Produção e publicação de anúncios 
O que fazer quando a publicidade é abusiva? 
 
Oficina 3 - Fotografia também é uma forma de escrever (8 horas) 
Estudo da linguagem fotográfica 
Experimento com enquadramentos, composição e uso de objetos na 
cena 
 
Oficina 4  - Quero ser jornalista (12 horas) 
O enquadramento nas reportagens e a nossa opinião sobre os fatos 
Como se produz uma reportagem impressa 
Como se produz uma reportagem radiofônica 
Como produzir vídeos de bolso 

40 horas de oficinas 
para professores e 

estudantes do  
Ensino Médio 



http://stripgenerator.com/strip/573973/como-participar-de-
um-partido-politico/ 

Nessa foto houve um esclarecimento sobre a greve, 
envolvendo funcionários e professores. Eles pararam em 
frente à câmera municipal de Uberaba e pediram uma 
explicação para o vereador Godoi, que falou que ia 
promover uma reunião para discutir melhorias para 
universidade. 

http://uftmmidiaeducpalomacristina.blogspot.com.br/2012_
05_01_archive.html 

Exemplo de atividade: oficinas 1 e 3 



http://uftmmidiaeducsuzana.blogspot.com.br/2012/05/analise-de-anuncios-da-neosaldina-e.html 

Uberaba,22 maio de 2012 
 
À diretoria do CONAR 
 
PREZADOS , 
 
Estou escrevendo para fazer uma reclamação sobre o comercial do produto Neosaldina. 
A  propagando faz com que as pessoas  se auto-mediquem ,  o que traz o uso excessivo 
de remédio , tornando a população  mais viciada em drogas. 
A propaganda usa a figura de uma mulher  que é tranquila mais muito ocupada em seu 
dia-a-dia. Quando ela toma o remédio o seu dia ficar melhor, e não é assim geralmente . 
Você ver o comercial , vai logo pensar que quando seu dia estiver péssimo a solução será 
se auto-medicar, e não enfrentar seu problemas. 
 
Esses anuncio ocorre no período noturno, onde existem criança que, ao assistir podem,  
tentar utilizar o produto . A propaganda poderia ser menos manipuladora , ela não nos 
dá chance de escolher qual produto utilizar, pois oferecendo tantos beneficio que as 
vezes não nós da a solução para nossa vida . 
 
Espero que minha reclamação traga conscientização dos problemas que as propagandas 
trazem a sociedade. 
 
Atenciosamente, 

http://uftmmidiaeducpalomacristina.blogspot.com.br/2012/05/carta-para-conar.html 

Exemplo de atividade: oficina 2 



Exemplo de atividade: oficina 2 



Exemplo de atividade: oficina 2 



Ações na UFTM: Pesquisa e extensão 

Redeci: engajando 
jovens através  

da mídia-educação 

Oficina 1 - Uso de ferramentas web 2.0 

Experimentos com ferramentas web 2.0 úteis à produção de conteúdo 
em texto, áudio, vídeo e foto tais como Blogger, Fotoflexer, Flickr, 
Delicious, Stripgenerator, Slideshare, Youtube 

Edição de áudio com o software Audacity 

Edição de vídeo com o Movie Maker 

 

Oficina 2 - Leitura crítica da mídia 

Técnicas de produção jornalística.  

Estudo do enquadramento no jornalismo; estudo da conotação e 
denotação na fotografia; estudo da estrutura narrativa e dos recursos 
de linguagem de reportagens para rádio e para vídeo 

 

Oficina 3 - Produção e compartilhamento de conteúdo sobre 
cidadania 

Produção de reportagens em texto, foto, áudio e vídeo sobre locais da 
cidade que oferecem serviços públicos aos jovens 

120 horas de oficinas 
para estudantes do  

Ensino Médio 
60 horas de oficinas 
para professores do 

Ensino Médio 



Exemplo de atividade – Oficina 2 



Exemplo de atividade – Oficina 3 



Exemplo de atividade – Oficina 3 



radio mas michele e carol.mp3


REPORTAGEM BIBLIOTECA MUNICIPAL BERNARDO GUIMARÃES.wmv


www.uftm.edu.br/redeci 



DAHLB ERG  ●  HALL  ●   WHANNEL  ●   KRESS   ●  MARTI N -BARBERO ●  UNESCO  

DEMOCRACIA 
RADICAL 

ESTUDOS 
CULTURAIS MEDIAÇÕES 

MULTIMODALIDADE 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 



 Engajamento em atividades divertidas mas 
também nas trabalhosas 

 Oportunidade para argumentar racionalmente 
sobre questões controversas 

 Estímulo para desenvolver habilidades de leitura 
e escrita multimodais 

 Oportunidade para ir além da zona de conforto 
de uso da internet 

 Desenvolvimento da criatividade 

 Meio para adquirir conhecimento sobre 
cidadania, onde e como buscar informação 

 

MAS AINDA NÃO SABEMOS COMO INTEGRAR A 
PROPOSTA ÀS SALAS DE AULA “REAIS” 

RESULTADOS 



Como equalizar a proposta da mídia-educação com as 
práticas institucionalizadas da educação formal? 

Mídia-educação no Ensino Médio: integrando leitura e produção de conteúdo digital 
multimídia  à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

estudo exploratório do 
cotidiano da sala de aula 
 contraste com 
documentos que  norteiam 
a definição de 
componentes curriculares 
para a área de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias 
e com os fundamentos da 
mídia-educação 



Como equalizar a proposta da mídia-educação com as 
práticas institucionalizadas da educação formal? 

Mídia-educação no Ensino Médio: integrando leitura e produção de conteúdo digital 
multimídia  à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 planos de trabalho e 
materiais pedagógicos que 
integrem as competências 
básicas da área e os 
conceitos-chave e as 
técnicas pedagógicas da 
mídia-educação 



Como equalizar a proposta da mídia-educação com as 
práticas institucionalizadas da educação formal? 

Mídia-educação no Ensino Médio: integrando leitura e produção de conteúdo digital 
multimídia  à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 testar dos planos e 
materiais  

 avaliação em três 
instâncias: dificuldades 
para concretizar a 
proposta; impacto da 
proposta em termos de 
ensino e aprendizagem; 
impacto da proposta em 
termos de engajamento 
dos estudantes.  



Como equalizar a proposta da mídia-educação com as 
práticas institucionalizadas da educação formal? 

Mídia-educação no Ensino Médio: integrando leitura e produção de conteúdo digital 
multimídia  à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 revisão dos planos de 
trabalho e dos materiais 
pedagógicos com o 
objetivo de editar um livro 
didático de mídia-
educação ajustado à 
realidade das escolas 
públicas brasileiras 



“É a história de uma antiga tribo, cujos membros levavam 
uma vida estável e reconfortante. As crianças partilhavam 
das tradições de seus pais e eram ensinadas a pescar em 
águas correntes límpidas e a caçar o tigre de dente-de-sabre.  
Aí veio o gelo, a água congelou e o tigre se mudou para o sul. 
Mas a tribo preservou seus modos tradicionais. Eles 
limparam uma parte do rio para que as crianças 
continuassem a pescar, e empalharam um tigre, para que 
elas aprendessem a caçar. Então, um crítico jovem membro 
da tribo veio até o conselho e perguntou porque, ao invés 
disso, as crianças não eram ensinadas a pescar em águas 
turvas e a caçar o urso polar, que recentemente havia 
começado a assolar as tribos. O conselho ficou furioso. Nós 
sempre ensinamos a pescar em água corrente e a caçar o 
tigre, porque essas são as disciplinas clássicas. Além disso, o 
currículo já está sobrecarregado.” 
  
(Stuart Hall e Paddy Whannel – The popular Arts, 1964) 



OBRIGADA 
bujokas@uol.com.br 

medialiteracybrasil.net 

www.uftm.edu.br/seforprof 


