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 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

 Caro Aluno, 

 É tarefa e desafio da Educação desenvolver sistematicamente a capacidade 

crítica e criativa das crianças por meio da análise e da produção de textos de mídia. 

Isso aprofundará na criança e no jovem a compreensão do prazer e entretenimento 

oferecido pela mídia. O currículo da escola tem sido, até o presente momento, muito 

centrado no trabalho com os materiais impressos. 

 A disciplina “Mídia e a Formação do Professor” tem o papel de prepará-los 

para enfrentar o desafio de educar para que os jovens se tornem usuários de mídia 

mais ativos e críticos, que irão demandar uma maior diversidade e qualidade nos 

produtos de mídia bem como contribuir com seu desenvolvimento. 

 O cenário atual da educação remete-nos a algumas questões a respeito do  

papel do professor diante das possibilidades criadas pelas novas tecnologias de 

comunicação. Essas questões apontam para a nova atribuição do professor como 

desenvolvedor de ambientes educacionais mais dinâmicos, apoiados nos meios de 

comunicação. São essas mesmas questões que trazem para a nossa discussão a 

necessidade do estudo das e pelas mídias. A inclusão de novas abordagens, apoiadas 

no uso educacional das mídias requer algumas habilidades do professor, visto como 

um produtor de materiais didáticos e ambientes educacionais, que precisa ser fluente 

no uso de diferentes mídias como ferramentas pedagógicas. 

 O enfoque no papel das mídias dentro do currículo volta-se, portanto, para 

algumas questões de grande complexidade no planejamento didático, questões que 

impregnam a função seja do professor ou do aluno, especialmente quanto ao bom 

planejamento e uso das diferentes possibilidades educativas oferecidas pelas mídias. 

 A disciplina “Mídia e a Formação do Professor” lança um olhar sobre a função 

dos diversos meios de comunicação na produção de significados em nossa cultura 

e, portanto, na educação.  O estudo sobre os papéis da mídia no currículo oferece  

dois enfoques de especial interesse e atualidade, tanto pelas possibilidades do seu 

uso pedagógico, na função de recurso didático e de mediação dos processos de 

aprendizagem, quanto pelo estudo da mídia em si mesma como fenômeno cultural e 
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tecnológico a ser compreendido por nossos jovens. 

 Cada um desses enfoques representa um eixo teórico e metodológico que 

apoiará uma ampla gama de abordagens para trabalharmos a mídia na educação. 

Podemos entender o primeiro enfoque como sendo o estudo por meio da mídia. 

Nele, a mídia é vista como um meio, um suporte, para se ensinar os vários conteúdos 

curriculares. No segundo enfoque, a mídia é vista como um fim em si mesmo, sendo 

ela em seus vários aspectos, o conteúdo a ser estudado.  

 Lógico que apoiará uma ampla gama de abordagens para trabalharmos a 

mídia na educação. Podemos entender o primeiro enfoque como sendo o estudo por 

meio da mídia. Nela, a mídia é vista como um meio, um suporte, para se ensinar os 

vários conteúdos curriculares. No segundo enfoque, a mídia é vista com um fim em si 

mesmo, sendo ela em seus vários aspectos, o conteúdo a ser estudado. 

 Para iniciar a discussão sobre esse tema, precisamos saber a distinção entre 

“Mídia para Educação” e “Educação para a Mídia”.

 Procuramos oferecer, neste material de estudo, uma visão abrangente dos 

diversos aspectos envolvidos nos Estudos da Mídia e na Mídia Educacional, por meio 

de exemplos que facilitarão a compreensão das questões relacionadas ao ensino da, 

para, e pela mídia. 

 Lembre-se de que a presente discussão apenas se inicia. Nem sempre há 

respostas ou posições definitivas para os temas tratados, uma vez que esta é uma área 

de estudos muito recente e muito dinâmica. Esperamos que você se sinta convidado 

para examinarmos juntos as questões aqui discutidas, refletindo sobre o uso das 

mídias nas situações cotidianas da sua prática educativa.

 Felicidades,

 Profª Cristina Azra Barrenechea e Prof. Ricardo Antunes de Sá 
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PLANO DE ENSINO

1. DISCIPLINA
MÍDIA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

2. CÓDIGO
EDP-033

3. CARGA HORÁRIA TOTAL
60 HORAS

3.1 CARGA HORÁRIA PRESENCIAL

3.1.1 Com Professor formador: 6 horas
3.1.2 Com o tutor presencial no Polo: 6 horas

3.2 CARGA HORÁRIA À DISTÂNCIA

Quarenta e oito (48) horas de estudos com orientação presencial e a distância dos 
tutores do polo presencial e/ou tutores da UFPR. Estes estudos incluem a participação 
em fóruns, chats e outros espaços virtuais. 

4. EMENTA

Mídia como área do conhecimento humano: evolução, análise crítica, ênfases 
contemporâneas. Aplicações tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem. 
As concepções pedagógicas e a competência docente: critérios para seleção e 
utilização de recursos.

5. OBJETIVOS

5.1  OBJETIVO GERAL

Adquirir subsídios teórico-metodológicos para incorporar o uso didático das 
mídias e a discussão a respeito delas em seus conteúdos curriculares e em suas 
práticas pedagógicas.
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar e caracterizar os elementos do ato comunicativo;
 Caracterizar e compreender as relações entre os meios de comunicação,  
           indústria cultural e educação;
 Estabelecer análise compreensiva do papel da mídia no atual contexto  
           histórico e suas influências na  educação;
 Discutir subsídios teóricos e metodológicos para o planejamento e utilização  
           das mídias no trabalho escolar;
 Compreender o significado teórico e metodológico da Pedagogia da                                          
           Comunicação para o trabalho docente.

6. PROGRAMA 

Esta disciplina se propõe a analisar o papel da mídia educacional como suporte da 
mediação pedagógica e dos processos de aprendizagem. Essas questões permeiam o 
novo papel do professor e do aluno, revelando uma necessidade emergente de nossa 
alfabetização a respeito dos diferentes papéis da mídia em nosso currículo e práticas 
docentes. 

A disciplina se volta para a capacitação do professor não só em relação ao uso 
educacional das diferentes mídias como recursos de mediação da aprendizagem e 
como suporte do ensino de conteúdos curriculares mas também em relação à análise 
sistemática da mídia e sobre os diferentes aspectos e categorias envolvidos nos Estudos 
da Mídia. 

UNIDADE I - O ATO COMUNICATIVO E SUAS CARACTERÍSTICAS

UNIDADE II - MÍDIA E EDUCAÇÃO

UNIDADE III - AGÊNCIAS, CATEGORIAS E TECNOLOGIAS.

UNIDADE IV - LINGUAGENS, AUDIÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES.

UNIDADE V - MÍDIA E PEDAGOGIA DOS MEIOS

7. ORIENTAÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS

O estudo da disciplina se dará a partir de atividades individuais e coletivas em 
diferentes espaços de aprendizagem, com encontros presenciais nos Polos, e 
interação à distância em fóruns virtuais, chats, por e-mails e/ou telefone, conforme 
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atividades previstas neste material ou outras sugeridas pelo professor e/ou tutor. 
Além da leitura do texto-base da disciplina constante neste material, serão realizados 
estudos complementares e seminários, já previstos na Proposta Política Pedagógica 
do Curso de Pedagogia EaD.

    ATENÇÃO

Nos encontros presenciais, serão encaminhadas e orientadas, pelo 

professor tutor, as tarefas para serem desenvolvidas após aqueles  

momentos presenciais. Procure ler antecipadamente as unidades deste módulo e 

anotar suas dúvidas e perguntas para serem discutidas no encontro presencial. 

ENCONTROS PRESENCIAIS

Encontros presenciais com momentos de exposição dialogada. 

Estudos e debates dirigidos das respectivas unidades didáticas. 

Atividades que possibilitem a aplicação de conceitos e métodos estudados.  

Atividades que possibilitem a interação entre os alunos, o professor tutor. 

Reforço do desenvolvimento de habilidades sociais, de comunicação e de pensamento 

crítico, promovendo um espaço participativo com a presença de tutores.

ESTUDOS A DISTÂNCIA

Leitura e análise individual compreensiva dos textos da disciplina. 

Estudo individual e/ou em grupo das atividades previstas nas unidades didáticas. 

Produção de conhecimento por meio da resolução dos exercícios de auto-avaliação 

e de pesquisa e da elaboração das atividades complementares.

8 AVALIAÇÃO

. Atividades presenciais com 75% de frequência;

. Atividades à Distância, conforme consta neste material;

. Participação em fóruns; chats, e nas propostas interativas.

. Prova realizada presencialmente ao término da disciplina.
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1 O ATO COMUNICATIVO E SUAS CARACTERÍSTICAS

1.1 INTRODUÇÃO

 Serão tratados nesta unidade alguns conceitos básicos de comunicação 

e de como os vários meios de comunicação articulam diferentes tipos de texto 

e linguagens. Consideraremos também como esses vários meios podem ser 

empregados adequadamente para as finalidades educacionais.

1.2 COMUNICAÇÃO

 A comunicação é uma atividade presente em nosso cotidiano, em todas 

as áreas da atividade humana. Por sua natureza multifacetada, a comunicação se 

torna de difícil categorização científica para ser tratada como objeto de estudo. 

Não há uma teoria sequer que tenha dado conta de descrever consistentemente 

o fenômeno da comunicação em todas as suas formas e dimensões. A natureza 

dinâmica e interdisciplinar da comunicação é tamanha que o seu objeto de estudo 

permanece cientificamente indefinido. A expressão “objeto de estudo”, em sua 

acepção acadêmica, parece inadequada na área dos estudos da comunicação. 

 Uma das primeiras teorias da comunicação analisa esse fenômeno como 

uma troca entre dois ou mais sistemas. É por esse ponto de vista bastante abrangente 

que podemos observar a comunicação entre pessoas, pessoas e máquinas,  

máquinas e máquinas, entre seres, organismos e sistemas. A comunicação está 

presente, por exemplo, nas reações químicas, nos fenômenos da física (trocas 

físicas e energéticas), nos fenômenos naturais, como nas mudanças climáticas e 

atmosféricas. 

 Também vemos essas trocas ocorrerem entre sistemas de dimensão 

microscópica, como das bactérias, e de tamanho macroscópico, como no 

relacionamento entre os corpos celestes e entre os sistemas galácticos e 
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intergalácticos. Isso significa que, desse amplo ponto de vista, tudo comunica. 

Nada está isolado em si mesmo, tudo está imerso em um processo dinâmico de 

comunicação constante. 

 De nosso interior, podemos dizer o mesmo. Aí ocorre uma troca de 

mensagens entre o sistema nervoso e os outros sistemas, que trabalham e se 

relacionam ininterruptamente, enviando e recebendo impulsos eletroquímicos, 

fluidos, hormônios, sangue, alimentos, ar, energia.  A comunicação também 

não para de ocorrer nos recessos de nossa mente, não apenas em forma de 

pensamentos conscientes, mas como movimentos que, do inconsciente, irradiam 

sua vida em nossas ações e percepções. Todas essas trocas não deixam de ser 

comunicação, a qual, podemos dizer, está em todas as partes, não só da atividade 

humana, mas de todo o universo. Essa concepção de comunicação é interessante 

para podermos apreciar em toda a sua extensão esse fenômeno mágico, indiviso 

e incessante que se dá à nossa volta, em nosso interior e em nosso exterior, de 

dentro para fora e de fora para dentro. 

 Dessa forma, podemos dizer que a comunicação não pode ser vista como 

um único objeto de estudo a ser categorizado e estudado, mas como uma área de 

estudo complexa e epistemologicamente multidisciplinar. Vê-la como um objeto 

de estudo acabaria por atribuir a esse fenômeno tão intangível uma compreensão 

errônea. Tal visão seria mecanicista e objetificante de um fenômeno que é ao 

mesmo tempo objetivo e subjetivo, quantificável e interpretável, e que não pode 

ser observado de um único ponto de vista, uma vez que ele ocorre também na 

subjetividade de quem está envolvido na comunicação. 

 A comunicação não é divisível em partes, pois uma abordagem assim 

deixaria do lado de fora características que são intrínsecas ao funcionamento do 

seu todo.  Em outras palavras, não é possível estudar a comunicação isolando as 

partes para poder compreendê-las. A comunicação não estaria nas partes, uma 

vez que seu todo não é igual à soma das partes. Ela é um fenômeno dinâmico, 

indissociável, intersubjetivo, é um processo, um eterno vir-a-ser. 

 Não é interessante apreciar a comunicação do ponto de vista da metafísica 

clássica, que busca o objeto estático e externo ao observador, como uma essência 

que obedece a leis imutáveis. Também não é satisfatório contemplar a comunicação 

do ponto de vista cartesiano, que explica o objeto estudado a partir de sua divisão 

em partes, de sua quantificação e de sua observação a partir do distanciamento e 

isolamento desse objeto, considerando-o como algo externo, isolado do observador, 

que deve ter uma postura neutra. 

 Devemos, ao contrário, considerar a comunicação como uma relação 
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intersubjetiva, um processo intenso entre o sujeito e seu campo relacional, 

transformando e sendo transformado, numa relação plurisignicativa e contínua 

não de um ‘ser’ a ser observado, mas de um eterno ‘vir-a-ser’, uma eterna ação  

recíproca de transformação entre observador e observado. Esse novo paradigma 

propõe um ponto de vista dinâmico, pois quebra com os impasses da dicotomização 

entre sujeito e objeto, objetivo e subjetivo, corpo e alma, matéria e espírito, 

dentro e fora, interior e exterior, que não caberiam no estudo da comunicação 

nem permitiriam um aprofundamento das reflexões que ela nos sugere em sua 

multidimensionalidade. 

 Ao estudar a comunicação, esperamos que você se sinta compelido a 

aprofundar o tema, devido à amplitude e complexidade dessa área de estudo. Suas 

descobertas possibilitarão uma compreensão da comunicação que está na base de 

todo processo educativo em seus inúmeros percursos de ensino e aprendizagem.

 

 De acordo com Fiske (1990): 

... a comunicação é passível de estudo, mas necessitamos de 
várias abordagens disciplinares para conseguirmos estudá-la 
exaustivamente. (...) Existem duas escolas principais no estudo 
da comunicação. A primeira vê a comunicação como 
transmissão de mensagens. Estuda o modo como os emissores 
e os receptores codificam e decodificam, o modo como os 
transmissores usam os canais e os meios de comunicação. 
Estuda assuntos como  a eficácia e a exatidão. Vê a comunicação 
como um processo pelo qual uma pessoa afeta o comportamento 
ou o estado de espírito da outra. Quando o efeito é diferente ou 
menor do que aquele que se pretendia, esta escola tende a falar 
em termos de fracasso de comunicação e a analisar os estágios 
do processo para descobrir onde é que a falha ocorreu. Por 
motivos de conveniências, referir-me-ei a esta escola como 
escola processual (FISKE, 1990, p.13 - 14).

Reflita e comente no fórum a importância da comunicação para a 
educação e de que forma você percebe o evento da comunicação dentro de sua 
experiência como educador (a).  

Compartilhe com os colegas no fórum  como você se percebe como comunicador  
em sua prática docente. 

Com base na sua experiência como aluno, faça um breve relato dos professores  
que,   a seu ver, eram bons  comunicadores.  Em sua opinião, que características 
você vê nos educadores que fazem deles bons comunicadores?

Procure descrever exemplos para fundamentar as suas percepções.
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 O modelo de comunicação descrito por emissor→--> veículo/mensagem→--> 

receptor representa o ato comunicativo como um processo de transmissão de 

mensagens (conteúdo), saindo de uma fonte (emissor) para um ou mais receptores, 

por intermédio de um arcabouço de símbolos  (códigos que representam ideias, 

valores culturais, etc.) mediados por meio de canais que os transportam (veículos). 

Essa concepção de comunicação que acompanha o modelo de comunicação 

processual propõe a noção meramente unilateral da comunicação, em que 

ocorre a transmissão de informações ativas para simples receptores que as 

assimilam.     

 De acordo com essa concepção, no campo escolar, poderíamos 

compreender, por exemplo, que o professor seria a fonte de transmissão dos 

conteúdos e os alunos seriam os receptores, os assimiladores das mensagens. 

Conceber o processo de comunicação dessa maneira faz com que o receptor 

(o aluno) assuma o papel passivo, uma vez que o professor, visto como fonte 

(emissora) de conhecimento, quase nunca dá a esse aluno uma oportunidade 

para participar ativamente nesse processo intersubjetivo da construção de uma 

comunicação aberta e bidirecional na qual o aluno é visto como sujeito do processo 

de aprendizagem, um sujeito que ressignifica as mensagens e comunica novos 

sentidos que acrescem ao conhecimento coletivo.

 Viver implica a disposição e a necessidade de o ser humano se comunicar, 

para compartilhar, para trocar ou dividir opiniões e sentimentos, para garantir 

sua própria sobrevivência. Sendo que (...) o ser humano é um espaço aberto de 

relações que só se completa quando interage com outros seres humanos que o 

identificam e complementam (GOMES, 1995, p.16).

 Essas relações, por sua vez, complementam interações com outros seres 

humanos, proporcionando-lhes as relações intersubjetivas que lhes possibilitam 

identificarem-se entre si. Podemos, então, retomar nossa compreensão do ato 

comunicativo do ponto de vista processual, na perspectiva de que é um processo 

de produção/recepção complexo de mensagens (conteúdos), tendo em vista o 

lugar que os interlocutores (professor e aluno) ocupam no âmbito das relações 

histórico-sociais e suas mediações com o horizonte ideológico, cultural e midiático 

que os envolvem. 

 O ato comunicativo é mais complexo do que aquele modelo teórico inicial 

(fonte/veículo/receptor), de mão única. Ele é complexo porque tem não apenas 

duas mãos, de ida e volta, mas porque tem diversas confluências e sequências de 

trocas que não são previsíveis, pois o receptor troca de papel com o transmissor 

alternadamente, alterando a direção e o sentido da troca, uma vez que ambos 

interagem e respondem. Por exemplo, uma simples conversa ao telefone pode 
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ilustrar como os dois interlocutores são tanto fonte quanto receptor, e que o teor da 

conversa não pode ser visto como uma mensagem pré-estabelecida, uma vez que, 

de acordo com o que cada um venha falar, o assunto poderá ser redirecionado. 

Ao observarmos aquele modelo, podemos argumentar que cada receptor também 

participa interativamente do processo no momento em que interpreta a mensagem 

ao seu próprio modo, ou seja, quando ele é capaz de alterar o processo de 

comunicação ao atribuir significações que transformam o sentido originalmente 

intencionado pelo emissor. Dessa maneira o receptor também acrescenta novos 

elementos ao processo comunicativo, que não pode ser concebido como um 

processo fechado, pré-determinado.

 Às vezes, a mídia tem sido vista como o veículo de uma mensagem originada 

em uma fonte e destinada a um receptor. Essa visão, fortemente baseada no modelo 

da teoria da informação, concebe a mídia de forma  fragmentada, negligenciando o 

fato de que as trocas envolvidas nesse processo influenciam o próprio conteúdo da 

mensagem, tornando-se difícil separá-la do evento como um todo.  O ‘conteúdo’ 

de uma mensagem é fundamentalmente alterado pela mídia que o veicula, dadas 

as características de linguagem peculiares a cada meio de comunicação que 

organizam e estruturam a mensagem. Por exemplo, o conteúdo de um livro possui 

características em sua linguagem que não podem ser transportados para o cinema. 

O ‘conteúdo’, assim, é transformado pela linguagem e características tecnológicas 

da mídia. Essa impõe à mensagem uma estrutura e linguagem única. Além dessas 

características estruturais, estudaremos nas próximas unidades outros aspectos 

que também interferem no teor da mensagem, que são extrínsecos ao veículo em 

si mesmo.  Dessa forma, o fato de cada mídia possuir uma linguagem própria 

altera na essência a mensagem, de forma indissociável, reorganizando aspectos 

fundamentais de seu ‘conteúdo’ original. 

 Apesar de suas limitações acima descritas, a escola processual oferece-nos 

uma base teórica para planejarmos os sistemas de comunicação que possibilitarão 

as trocas pedagógicas. Aquele modelo teórico fonte/mensagem/receptor permite-

nos, a grosso modo, visualizarmos os sistemas de comunicação que oferecerão 

suporte à mediação entre professores e alunos, e administração.  Essa tendência 

teórica, no entanto, não oferece subsídios nem para compreendermos o universo 

subjetivado do aluno e do contínuo processo da construção do conhecimento 

nem para percebermos as  demandas daí decorrentes para que se dê um rico 

tratamento comunicativo para o processo pedagógico. Para nos aprofundarmos 

nesse tipo de abordagem, vejamos a segunda escola que estuda a comunicação.

 A segunda escola teórica nos oferece subsídios para entendermos os 

aspectos mais subjetivos da comunicação. Ela se volta mais para o estudo de como 

o texto é produzido, para quem, por que e como seu público, ou receptor, apreende 
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o sentido dele e o interpreta. Isso quer dizer que ela se volta para compreender  

como  se dá a produção de textos e leituras pelo aluno, leitor de textos produzidos 

por várias mídias, que podem servir de mediação da aprendizagem. Essa escola 

nos permitirá, então, compreendermos quem é o público ao qual cada texto de 

mídia é destinado e qual é o contexto sociocultural em que se dá a produção de 

significados e de conhecimento. 

 A segunda escola vê a comunicação como uma produção e troca de 

significados. Estuda como as mensagens, ou textos, interagem com as pessoas 

de modo a produzirem significados, ou seja, estuda o papel dos textos na nossa 

cultura. Usa termos como significação, e não considera que:

(...) mal-entendidos sejam necessariamente evidências de 
fracasso de comunicação – eles podem resultar de diferenças 
culturais entre o emissor e receptor. O principal método de 
estudo é a semiótica (a ciência dos signos e significados), 
que serão utilizados para identificar esta abordagem. (...) A 
escola processual tende a aproximar-se das ciências sociais, da 
psicologia e da sociologia em particular, e tende a debruçar-se 
sobre os atos de comunicação. “A escola semiótica tende a 
aproximar-se da lingüística e das disciplinas de arte, e tende a 
debruçar-se sobre os trabalhos de comunicação (FISKE, 1990, 
p. 14 - 15).

 Essas duas escolas oferecem pontos de vista teóricos diversificados, mas 

não excludentes, que poderão nos auxiliar a abordarmos diferentes níveis e 

aspectos da mediação pedagógica possibilitada pelas mídias.  A primeira escola 

poderá atender adequadamente à questões relacionadas ao planejamento do uso 

das mídias como suporte das diversas abordagens e mediações pedagógicas. A 

segunda enfoca as questões relacionadas ao próprio processo de aprendizagem e 

os significados decorrentes. As implicações dessa escola serão mais aprofundadas.

1.3 OS ELEMENTOS DO PROCESSO COMUNICACIONAL                                       

 Podemos considerar como elementos do processo comunicacional o 

contexto, os sujeitos interlocutores, os conteúdos (mensagens), as linguagens, os 

signos utilizadas e os meios empregados.

 Se partirmos do trabalho pedagógico escolar como referência para a 

construção desses conceitos, diríamos que o contexto escolar é nossa ambiência, 

é onde vivemos e exercemos nossa atividade profissional. Esse espaço de trabalho 

reflete uma cultura, que tem e faz uma história. Nele contribuímos para sua 
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reprodução/transformação histórico-social e cultural.  

 Os sujeitos interlocutores no processo comunicacional são o professor e o 

aluno, diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, embora não 

possamos desconsiderar os demais atores da trama escolar. São sujeitos históricos, 

pertencentes a um dado grupo social, com suas “verdades” e concepções de 

mundo, com suas histórias de vida.

 O conteúdo, a mensagem, é a matéria-prima com a qual e pela qual professor 

e aluno dialogam e constróem um processo pedagógico de aprendizagem. Quando 

falamos aqui de mensagem, estamos entendendo que são todas as manifestações 

orais, escritas, icônicas e simbólicas que permeiam o ato educativo, que é por 

si mesmo um processo de comunicação, de interlocução, de manifestação do 

diálogo.

O homem, como ser de relações (não só com os pares, mas 
com as situações, as informações, os objetos), vive processos 
de reciprocidade, de comunicação. No entender de Freire 
(1979, p.67) a comunicação gira em torno de um significado. 
Dessa forma não há sujeitos passivos. (...) E completa o autor 
que a característica da comunicação é que ela envolve diálogo 
(PORTO, 1998, p.24).

 Se já compreendemos, pois, o que vem a ser o contexto (escola) e os 

sujeitos comunicantes (o professor e o aluno), agora vejamos o que seriam os 

signos ou símbolos.

 Signo é uma palavra latina que significa sinal, símbolo. O signo ou símbolo 

é tudo aquilo que representa ou está no lugar do objeto. Tomemos como exemplo 

o livro. A palavra livro representa um livro real. O signo apresenta um referente, ou 

seja, aquilo para o que o signo aponta. O signo é a palavra que indica, não o objeto 

em si. A palavra indicadora do objeto concreto ao qual ela se refere.  Por exemplo, 

(a palavra) livro indica essa coisa que tem capa e folhas encadernadas, nas quais 

palavras foram escritas e figuras foram ilustradas. 

 O signo livro  remete o interlocutor a um objeto real, existente (referente: 

livro) e desencadeia na sua mente um processo “interpretante”, ou seja, a construção 

do significado do que é um livro.  O significado do signo  pode ser entendido como 

o conceito ou a imagem formada na consciência. Ao ouvir a palavra (signo) livro, o 

interlocutor imagina um objeto que, em algumas características, difere da imagem 

representada por um colega seu, mas as duas imagens formadas pela consciência 

representam um objeto concreto. 
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 Então, podemos entender que “o significado da palavra “pedra” não é 

uma pedra particular, mas é a relação do signo com o conceito ou conjunto de 

conceitos que as pessoas têm sobre as pedras” (BORDENAVE, 1999, p.67).

 A comunicação humana interpessoal possui várias formas, tais como, 

a linguagem gestual, a oral e os recursos tecnológicos. A partir delas, podemos 

considerar várias combinações utilizadas pelos interlocutores para se  expressarem 

reciprocamente. O professor, em sua prática docente, emprega gestos, expressões 

faciais, entonação da voz, fala, estratégias narrativas e recursos tecnológicos, tais 

como, giz, lousa, livro, retroprojetor, slides, música, vídeo e informática para trabalhar 

seus temas e objetivos didáticos.

Existem diferentes formas de viver a aprendizagem.

O que os mestres da literatura, do cinema e das artes em geral têm a dizer 
sobre o processo de aprendizagem?
Os gregos acreditavam que eram os deuses que nos sopravam pensamentos e 
inspirações sobre a vida. É divino aprender!
Inventaram até mesmo um mito em que Prometeu dos deuses rouba uma 
fagulha do fogo do conhecimento para dar aos homens.
E quando criamos nos sentimos meio deuses criadores. Que prazer! Que 
realização!
Goethe, no Fausto, também nos apresenta um personagem que deseja tanto 
o conhecimento que coloca em risco sua alma. Ele troca sua alma pelo saber. 
Então aprendemos que sem amor o conhecimento não é nada. É preciso que 
ele não seja arrogante e nem vaidoso.
‘Carpe diem’ - quem já assistiu ao filme “Sociedade dos Poetas Mortos”, até 
onde vai nosso desejo? O que acontece quando impedimos nosso desejo de 
acontecer? Passar uma vida sem desejo é estar meio vivo, viver de desejo é 
viver intensamente. E quando o desejo de aprender e de se expressar é maior 
que tudo? 
O Diário de Monalisa mostra que o desejo de aprender e de ensinar está unido 
por um laço de criação com o outro. Quando desejamos passar adiante essa 
semente de aprender a aprender...
Quantos filmes que assistimos influenciaram a nossa percepção, alargaram a 
nossa visão de mundo.
Nesta atividade propomos que você encontre um exemplo de aprendizagem na 
literatura, no cinema, na TV ou no rádio.

Descreva um exemplo de aprendizagem e relate por que ele é importante para 
você.
Comente no Fórum o exemplo trazido pelos colegas. Assim a discussão pode 
ficar animada! Estamos curiosos e ansiosos para trocar nossos exemplos!
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UNIDADE 2

MÍDIA E 
EDUCAÇÃO
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2 MÍDIA E EDUCAÇÃO

 O uso educativo das mídias tem se mostrado bastante flexível, dada a 

abrangência e multiplicidade de atuação da mídia na cultura, tanto como veículo (de 

outro objeto de estudo) quanto como objeto de estudo a ser discutido. 

 A mídia educacional possibilita ser trabalhada de diversas formas. Podemos, 

por exemplo, ensinar conteúdos curriculares por meio de alguma mídia, analisar 

criticamente a estrutura da mensagem de um texto de mídia tal como as mensagens 

subliminares contidas nas propagandas; podemos também ensinar aos jovens como 

produzir seus próprios textos de mídia. Essas são algumas das muitas formas de se 

trabalhar a mídia educacionalmente. 

 Um número crescente de educadores em vários países reconhece a importância 

e relevância de um currículo escolar que encoraje as crianças a desenvolverem um 

entendimento crítico da mídia. No Reino Unido, Austrália e Canadá, a disciplina de 

Mídia Educativa é obrigatória nos currículos do ensino fundamental e médio. 

 A introdução dessa disciplina nos currículos escolares envolveu professores 

de diversas áreas que já trabalhavam com elementos educacionais a respeito da 

mídia. Essa área de estudos ainda não é uma disciplina obrigatória em nosso 

currículo, mas poderemos aproveitar muitos avanços que essas nações obtiveram 

ao organizarem as temáticas centrais para a discussão da mídia e seus papéis na 

educação. A discussão não levava em conta se ela era vista como recurso didático, 

como mediação pedagógica, como suporte à comunicação entre professores e alunos, 

ou como tema para discussão de importantes questões da contemporaneidade. 

 A Mídia Educacional pode desempenhar um importante papel no currículo, 

particularmente se ela se tornar um veículo de conhecimentos transversais desse 

mesmo currículo, interligando assuntos que eles já contemplam ou potencialmente, 

vindos a ser beneficiados com o uso de mídias.

 Devemos reconhecer, no entanto, que a educação para a mídia ainda tem 

um longo caminho pela frente no Brasil, em termos de desenvolvimento sistemático 

e coerente dentro de nosso currículo escolar. Por essa discussão estar muito mais 

amadurecida nos países que incluíram em seus currículos a matéria Mídia Educacional, 

usaremos aqui, em nossos textos complementares, algumas traduções de autores 

dessa área.
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Como você percebe o papel das mídias no cotidiano dos jovens e crianças, 
e na sua construção de conhecimentos? Escreva alguns exemplos que você 
já observou a este respeito, fazendo uma pequena redação, no máximo uma 
lauda, desenvolvendo sua opinião a respeito das ideias apresentadas.

2.1 POR QUE MÍDIA EDUCACIONAL?

 Apesar de podermos observar a influência cada vez mais marcante dos 

meios de comunicação na sociedade, a educação a respeito da mídia ainda se 

faz ausente no currículo, como análise crítica do ponto de vista cultural, social ou 

político. Todos nós construímos nosso conhecimento e entendimento do mundo a 

partir de nossas experiências com as mídias, pois elas se tornaram um dos meios 

de socialização do homem no mundo. 

 Por saber disso, os professores utilizaram mídia para ilustrar e melhorar sua 

aula, mas muito poucos estão ensinando as suas crianças a analisar criticamente 

a própria mídia. Por isso, essa disciplina é necessária não apenas como suporte 

metodológico mas também como um conteúdo legítimo em si mesmo, como uma 

questão educacional e curricular. Precisamos desenvolver no jovem uma visão crítica 

sobre os produtos de mídia que são consumidos em seu cotidiano, de forma que ele 

possa compreender os vários aspectos envolvidos em sua produção de significados. 

 

 Atualmente crianças têm acesso à diversas mídias, o que não acontecia 

há 30 anos. Hoje elas obtêm informações sobre o mundo por meio dos filmes, 

televisão, rádio, vídeo, CDs de música, livros, revistas, gibis, jornais e propaganda. 

São conhecimentos extracurriculares que não incluem um mediador próximo às 

crianças para que elas discutam o que estão vendo, a fim de refletirem de forma 

ativa a respeito dos valores que estão sendo veiculados nos programas a que elas 

assistem. Não sabemos como elas estão interpretando os textos, e se elas estão tendo 

oportunidade de questionar e investigar a respeito de valores, comportamentos, 

atitudes que são veiculados na mensagem.
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Acesse e leia o artigo do endereço Direito a Comunicação:

http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/content.php?option=com_
content&task=view&id=1034

A partir da leitura do artigo indicado acima, faça uma pequena redação, 
no máximo uma lauda,  desenvolvendo suas opiniões a respeito das ideias 
apresentadas pelo autor. 

 Os equipamentos de produção e criação estão também mais acessíveis. 

As inúmeras páginas na Internet comprovam o crescimento cada vez maior do 

público como criador. A produção de áudio e vídeo, com documentários escolares, 

entrevistas e registros por parte de estudantes e profissionais, está  muito mais à mão. 

Alguns têm acesso aos meios de comunicação mais abrangentes, como as rádios 

e emissoras de TV locais, ou canal fechado, onde podem exibir suas produções 

caseiras.

 Na escola, a aprendizagem envolve cada vez mais o uso de uma variedade 

de tecnologias e produtos das diversas mídias.

 Frequentemente são as crianças e os adolescentes os maiores e mais atentos 

consumidores das mídias. Alguns estudos sugerem que as crianças de vários países 

passam mais tempo em frente à televisão do que em companhia de seus pais ou 

de seus professores. São prazeres satisfeitos tanto em grupo quanto solitariamente 

e, por terem uma vasta experiência com a linguagem e os conceitos da mídia, as 

crianças já desenvolveram um conhecimento sobre ela muito antes de essa ter sido 

inserida na escola como meio ou como conteúdo. A escola, porém, raramente 

valida esse conhecimento prévio e extracurricular que o aluno constrói, pois ela se 

concentra no conteúdo de seus programas curriculares. Não ocorre uma integração 

entre essas duas fontes de conhecimento, e as crianças percebem uma grande 

separação entre esses dois universos de aprendizagem. 
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Leia a pergunta abaixo, reflita e responda:
 
Como você percebe a separação entre o conhecimento que se produz na escola 
e o conhecimento que se constrói a partir dos programas veiculados na mídia? 

 Quando os professores utilizam as mídias de forma pedagógica, 

frequentemente eles se concentram nos conteúdos das mensagens que as mídias 

passam, analisam personagens, enredos, valores e informações, em atividades 

tais como a interpretação de um livro literário. Por sua vivência em um mundo 

rico em textos de mídia, a criança e o jovem já têm experiências e conhecimentos 

prévios que lhe proporcionam habilidade para identificar e descrever elementos 

de linguagem que as mídias contem, tais como, sua estética, valores, ponto de 

vista, produções de sentidos, criações míticas, etc. É importante que o estudo dos 

conteúdos veiculados pelas mídias não se separe de uma análise sobre a própria 

mídia, que transmite mensagens cheias de significações. 

 A interpretação de uma história ou informação está diretamente relacionada 

à forma como tal mensagem foi representada. Isso quer dizer que o significado do 

conteúdo transmitido por um filme de ficção não tem o mesmo valor de uma 

informação transmitida pelo Jornal Nacional. É importante que os professores 

valorizem essas diferenças e desenvolvam no aluno um conhecimento sistemático 

sobre os vários aspectos da mídia, não se concentrando somente nos conteúdos.

2.2 O QUE É MÍDIA NA EDUCAÇÃO?

 Mídia na educação nasceu de uma confluência entre as áreas de 

conhecimento chamadas Estudos da Mídia, Estudos Culturais e Comunicação. Ela 

veio se desenvolvendo a partir do envolvimento de professores de várias áreas afins 

que reconheceram a importância de se trabalharem diversas questões e conteúdos 

da mídia, a fim de darem às crianças uma compreensão do funcionamento das 

mídias em seus diversos níveis e aspectos. Eles perceberam a necessidade de 

ensinar às gerações mais jovens a percepção e a leitura  crítica a respeito dos 
textos e mensagens que são veiculados pelas diversas mídias. 
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 Se a Mídia Educacional vier a se tornar parte do currículo escolar no Brasil, 

devemos considerar a importância de uma abordagem transversal que introduza 

a extensão de ideias e estratégias dos Estudos da Mídia em todos os conteúdos 

e disciplinas. Sendo essa uma área de estudo multidisciplinar, sugerimos que 

os professores desejosos de incorporá-la em suas práticas pedagógicas possam 

perceber essa matéria não apenas como recurso didático para o ensino de 

conteúdos vários ou como abordagens pedagógicas para o desenvolvimento de 

objetivos didáticos, tais como, o desenvolvimento de habilidades em produção de 

textos de mídia. 

 Propomos que os temas relacionados à mídia possam ser abordados como 

conteúdos curriculares legítimos, já que o trabalho educacional com a mídia pode 

ser visto tanto como meio quanto como finalidade em si mesma. O uso integrado 

das diversas possibilidades pedagógicas da mídia educacional busca, por isso, 

uma combinação de habilidades práticas, criativas e analíticas, que envolverão 

conhecimentos tanto técnicos, para o bom manuseio e produção de textos de 

mídia, quanto sensível e teórico no que tange à discussão das questões mais atuais 

sobre o papel da mídia em nossa cultura e na produção de significados e de 

identidades de nossos alunos.  

 Tradicionalmente, a mídia tem sido usada para oferecer ilustração de 

conteúdos curriculares de matérias tais como História, Geografia e Ciências, 

levando para a sala de aula um pouco do mundo real e contextuando uma série de 

conhecimentos que, de outra forma, pareceriam muito abstratos para os alunos.  

A mídia também tem tido uma função motivadora, quando se trata de ensinar as 

crianças a produzirem seus próprios textos de mídia. Assim, o professor precisa 

apenas desenvolver algumas estratégias para incorporar vídeos, fotografias, gibis, 

e música popular em suas abordagens pedagógicas. 

 O problema de se concentrar no ensino de uma mídia de cada vez é que 

se valorizam mais os aspectos técnicos e linguísticos daquela mídia em detrimento 

Entre uma variada gama de objetivos didáticos a mídia 
educacional procura melhorar a compreensão e apreciação 
da mídia pela criança, incluindo televisão, filme, vídeo, rádio, 
fotografia, música popular, materiais impressos, livros, gibis, 
revistas, jornais e software. As questões que a mídia na 
educação focaliza são:

- como os textos de mídia funcionam;
- como eles produzem sentido;
- como as instituições e indústrias da mídia estão organizadas;
- como as audiências (espectadores) constróem sentido das 
tecnologias, instituições e  produtos da mídia (BOWKER, 
1991).
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das demais, trabalhando-se apenas um conjunto de conhecimentos e relevando-se 

o fato de que há muitos elementos e aspectos que são específicos a uma mídia, 

enquanto outros são comuns a todas. Nesse caso, perde-se a compreensão de que 

experienciamos as mídias de forma interdependente e interativa. 

 Essas abordagens têm sido importantes para inovar as práticas docentes, 

além de terem sido vistas como uma inovação metodológica para o ensino ou 

para outros objetivos didáticos. Ao focalizarmos o trabalho com a mídia como 

produtora de conhecimentos, de leituras e de sentidos, de pontos de vista e de 

representações a respeito de conhecimentos como história, geografia, ciências 

e estudos sociais, poderemos trabalhar não apenas conteúdos curriculares mas 

também as habilidades dos alunos para uma análise sistemática dos textos de 

mídia. 

 Em segundo lugar, a mídia educacional relança suposições sobre as formas 

de aprendizagem pelas quais aqueles assuntos se dão e, ao mesmo tempo, estende 

a compreensão de como o ensino pode gerar uma aprendizagem mais efetiva. 

 Em meados dos anos 80, buscando organizar uma abordagem mais 

sistemática para o corpo de conhecimentos que poderia ser trabalhado nessa 

área de conhecimento, dentro do currículo do ensino fundamental,  um grupo de 

professores propôs no livro ‘Education’s Primary Media Education: Curriculum 

Statement’  seis aspectos ou diretrizes para se organizar essa mesma área de 

conhecimento dentro do currículo. Esses aspectos ou áreas para o estudo da mídia 

devem ser vistos apenas como base e ponto de partida para o desenvolvimento de 

propostas, estratégias, conteúdos e abordagens educacionais.

2.3 CATEGORIAS PARA A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA MÍDIA 

EDUCACIONAL

 

 1. Agências da mídia: quem está comunicando e por quê? 

 2. Categorias da mídia:  que tipo de texto temos? 

 3. Tecnologias da mídia: como ele foi produzido?

 4. Linguagens da mídia: como nós sabemos o que ele significa?

 5. Audiências da mídia: quem recebe ele, e que sentido fazem dele?

 6. Representações da mídia: como ela apresenta seu assunto? 
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Cada uma delas não deve ser vista como uma lista fechada 
de itens para serem ensinados, mas como uma diferente 
perspectiva com a qual se pensar e trabalhar as questões da 
mídia educacional, que abre para muitas outras questões, 
respostas, trabalho criativo e crítico. Elas não deveriam ser 
vistas como tópicos separados que oferecem uma estrutura 
pronta de curso. Cada área se relaciona com todas as outras 
tornando-se impossível ensiná-las de forma isolada. Estas 
questões são todas interdependentes, de forma que as áreas 
de conhecimento e entendimento que elas indicam não podem 
ser ensinadas de forma isolada ou hierárquica ( por exemplo do 
mais fácil para o mais difícil ). Elas são questões que podem 
ser perguntadas a respeito de qualquer texto produzido em 
mídia, incluindo aqueles que as próprias crianças produzem. 
Em qualquer idade, os elementos de cada área podem ser 
considerados (BOWKER, 1991, p.5-6).

 As diretrizes para se trabalharem os conceitos, conteúdos, questões, 

recursos e abordagens didáticas com a mídia são comumente chamadas de aspectos 

chaves para o planejamento e organização curricular dessa matéria. Elas ajudam 

a perceber alguns níveis mais subjacentes ou mais evidentes pelos quais a mídia 

se organiza e se estrutura. Partindo-se desses aspectos, poderemos compreender 

os diversos níveis que são interdependentes e operam de forma articulada nas 

diversas mídias. Observá-los nos permitirá organizar uma abordagem sistemática 

para entendermos os eventos da mídia e refletirmos sobre eles, seus financiadores, 

produtos, linguagem, tecnologias, público, etc. Essa forma ampla e integrada de 

falar de mídia permitirá que a discussão não se reduza ou se esgote em uma 

abordagem superficial de aspectos isolados, às vezes puramente técnicos, às vezes 

puramente voltados para a estrutura narrativa e outras, apenas para o conteúdo 

da história narrada.
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UNIDADE 3

AGÊNCIAS, 
CATEGORIAS E 
TECNOLOGIAS
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3 AGÊNCIAS, CATEGORIAS E TECNOLOGIAS

3.1 ENTENDENDO MÍDIA

 Os conceitos básicos para trabalharmos mídia na abordagem curricular 

são: a agência, a linguagem, a tecnologia, a instituição, a audiência e a 

representação. Adicionalmente, existe a ideia do trabalho prático envolvido na 

produção de artefatos da mídia, que será oferecido aqui como um conceito, ao 

invés de uma prática, de uma atividade de sala de aula ou de um processo de 

aprendizagem.

3.2 AGÊNCIAS DA MÍDIA 

Quem está comunicando e por quê?

 ‘Agência’ é um termo usado para indicar as questões envolvidas com o 

modo como os textos são produzidos em mídia, para alcançar suas audiências.  

Essa área inclui consideração sobre as questões mais abrangentes, tais como, 

que instituições patrocinam os textos de mídia, que leis regulamentam essa área 

e quais os papéis individuais do autor e do diretor que produzem o texto. 

 Quando ouvimos uma notícia no jornal falado, não sabemos quem 

elaborou aquele texto, mas sabemos que existe um tratamento especial para 

colocá-lo na mídia. Esse texto é revisado e corrigido de acordo com as regras 

semânticas e as convenções, mas também segue as regras jurídicas da censura. 

Existem muitas normas internas das instituições que conformam os programas; 

são regras políticas e de qualidade, como, por exemplo, o controle da repetição 

de programas televisivos.

 As crianças mais velhas têm mais clareza sobre essas restrições, sabem 

que existem programas proibidos para menores de 18 anos, outros para menores 
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de 14 anos. E assim percebem como funciona a censura, constroem opiniões 

sobre as formas de se analisar se um programa deve ser censurado ou não. 

 O estudo da ‘agência’ analisa como os textos buscam atingir um público 

específico. É possível analisar os elementos que diferenciam os programas entre 

si e como eles impactam seus públicos. Nessa comparação, os alunos distinguem 

para que público um determinado programa seja direcionado. Assim podem ser 

analisados os filmes, livros e até diferentes canais de televisão.

 Ao analisarem como os canais de televisão se organizam, os alunos 

podem discutir sobre as diferentes práticas profissionais, qual é o papel dos 

apresentadores, do produtor, do cinegrafista, do diretor, etc. As práticas 

profissionais estão organizadas hierarquicamente, o apresentador está atento 

às mensagens do diretor, e esse, ao produtor; mas há também o interesse das 

fontes financiadoras de que o programa dê retorno financeiro, e isso influencia 

no conteúdo e na forma do programa.

 Há interesses de ordem política, ideológica e econômica. Esses fatores 

interferem no texto apresentado pela mídia. Se houver um vazamento de óleo 

no Rio Iguaçu, por exemplo, um programa financiado pela Petrobrás terá uma 

conotação diferente de um programa financiado pelo Partido Verde. Por isso, 

é importante que o aluno, ao analisar um programa, leve em consideração a 

agência, para que ele possa compreender a diferença entre os significados e a 

autenticidade de um programa em relação ao outro.

 Através de simulações, ao elaborarem um jornal na escola, ou trabalharem 

uma apresentação de reportagem com integrantes da imprensa (apresentador, 

repórter, cinegrafista, diretor), os alunos podem discutir como é feita a produção 

de um jornal e como ocorre a distribuição de textos. Podem ser debatidas estas 

questões: quem tem acesso à produção, qual é o tempo estipulado para se fazer 

um programa, qual foi a preocupação dos produtores, como eles organizam as 

notícias. Os alunos também podem fazer entrevistas com radialistas, jornalistas 

locais sobre a percepção deles em relação ao público, em relação à produção, 

sobre as dificuldades de financiamento e de distribuição, e podem também 

trabalhar questões de censura.

 Outros aspectos são os textos da propaganda na mídia. Cada comercial 

dura cerca de 3 minutos, ou seja, é um tempo em que todos permanecem na frente 

na TV embora o programa não esteja passando. As propagandas têm se tornado 

cada vez mais elaboradas a fim de atrair a atenção do público para o seu produto. 

Os logotipos usados são sempre mostrados de forma que qualquer um que veja o 

desenho da marca da coca-cola saiba a que se refere. O logotipo é uma forma de 

texto e ele carrega vários significados, que são construídos através de um visual e 
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um estilo sonoro. 

 Cada marca carrega esses significados, que têm como objetivo atrair um 

determinado público; por exemplo, um celular ultramoderno cria uma identidade 

que transmite a mensagem de que a pessoa que o possui é bem-sucedida, um 

tênis dá a ideia de uma pessoa autoconfiante. E, assim, cada marca atrai seu 

público fazendo-o se identificar com o estilo, a imagem que ela transmitirá aos 

outros. Dessa forma, os alunos podem discutir por que e como a mídia cria e 

desenvolve essas identidades e qual é o efeito disso nas relações sociais e nas 

relações do público com a mídia.

 Categorias 

 Nossa primeira reação ao entrar em contato com um texto de mídia é 

tentar categorizá-lo, antes mesmo de tentar prestar atenção ao conteúdo de 

sua mensagem. Fazemos isso de forma natural; por exemplo, ao mudarmos de 

canais na TV, olhamos com grande rapidez qual o ‘tipo’ de programa que está 

passando, se é ‘futebol’, noticiário, novela, seriado ‘enlatado’. Baseados nessa 

percepção rápida, quase imediata, do tipo de programa que está passando é que 

fazemos nossa escolha sobre o quanto queremos ‘prestar atenção’, ou seja, nos 

envolvermos e penetrarmos no contexto de sua mensagem. 

 Ninguém irá assistir a uma novela se não gosta dessa categoria de 

programa, ou a um jogo entre Palmeiras e Corintians se detesta futebol. Por 

isso, a categorização é uma das atividades mais utilizadas para o público de 

mídia selecionar e julgar a qualidade de seus programas. Ela é uma atividade 

que quase instantaneamente antecipa a experiência que teremos com o texto 

escolhido e com  sua mensagem. Esse estágio preliminar nos permite antecipar 

o que podemos esperar do tipo de programa com que estamos entrando em 

contato.  A partir desse reconhecimento prévio das categorias é que começamos 

a focalizar nossa atenção em seu conteúdo e, assim, a perceber o sentido de suas 

mensagens. 

 O que nos torna capazes de identificar, classificar e categorizar textos de 

mídia com tanta rapidez e eficiência? É o fato de já termos essas categorias muito 

bem definidas em nossa memória, a partir de uma vasta experiência com textos 

de mídia. Essa convivência pode ter a duração de nossas vidas, e, ao longo dela, 

construímos uma ampla gama de conhecimentos que nos permitem reconhecer 

e identificar as convenções e linguagens presentes em cada categoria de mídia. 

 A categorização está baseada na capacidade de um público identificar 
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características típicas presentes nas convenções e formatos de um meio de 

comunicação e seus produtos. 

 O termo categoria de mídia pode ser confundido se pensarmos em meios de 

comunicação em geral, como o rádio, o jornal, etc., ou nos programas do rádio, do 

jornal, etc. Por isso, devemos classificar as categorias em níveis distintos, separando 

os meios que as veiculam em um nível mais geral e seus produtos e textos em outros 

níveis. 

 Segundo Bowker (1991), os textos de mídia podem ser classificados de 

acordo com  três categorias:

 1. A primeira categoria compreende as diferentes mídias em si mesmas: rádio,  

 televisão, filme, fotografia, revistas, etc. 

 2. A segunda categoria inclui as formas da mídia mais centrais, tais como,  

 documentário, ficção, notícias, entretenimento, seriados, etc. 

 3. A terceira categoria é a dos gêneros: comédia, faroeste, filmes musicais,  

 competição, novela, esportes, programas, moda, música, hobies, revistas de  

 adolescentes, rock, pop, dança, jazz, musica popular, etc. 

 É importante lembrarmos que essas categorias não são rígidas e 

imutáveis, uma vez que os textos da mídia são feitos de linguagens. As linguagens 

são organizadas a partir de estruturas de regras e convenções que combinam 

elementos de forma a produzir significados. A linguagem, entretanto, está em 

constante evolução, quebrando suas próprias regras e convenções, criando novas 

formas híbridas. Por isso, a discussão das categorias revela não só a estrutura 

de regras e convenções que as apóiam, mas também o fato de elas estarem em 

constante mudança, alterando convenções e apagando os limites das categorias. 

Podemos observar isso quando assistimos a um filme, que pode ser tanto uma 

comédia quanto um romance. 

Leia a pergunta abaixo e reflita:
 
Você pensa no jornal concreto como agência de notícias ou como as matérias 
que estão nele? 
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 O uso da categorização não é simplesmente um método de enquadramento 

dos textos nas várias formas, mas é um método para entender como as convenções 

produzidas pela mídia criam expectativas no público e uma pré-compreensão 

do que o texto quer transmitir. “O Casseta e Planeta”, por exemplo, pode ser 

definido como um programa de TV, uma série e, genericamente, uma comédia. 

Também poderia ser descrito como uma sátira que se refere a outro drama 

histórico. Nenhuma dessas categorias por si mesmas invocam satisfatoriamente 

o apelo particular do programa: muito da comédia vem dessa flexibilidade entre 

categorias. Quando ligamos a TV, porém, sabemos o que esperar do programa.

 É difícil categorizar alguns programas, por exemplo, as minisséries. 

Elas têm caráter histórico, mas existe nelas um romanceamento dos fatos, com 

algumas figuras da história sendo idealizadas pelo produtor. É difícil também 

identificar em que momento o relato é verídico e em qual é uma ficção. Essas 

combinações são experimentadas pelos produtores, sendo que é interessante 

discutir sobre o que leva algumas formas a serem mais aceitas pelo público e 

outras não.

 O uso sistemático da categorização pelos nossos alunos, quando eles 

discutem e avaliam textos de mídia, possibilitará tanto identificar aspectos mais 

sutis e implícitos do texto, como ele é entendido, quanto como ele é produzido. 

Os alunos desenvolvem habilidades analíticas de classificação, identificação 

e interpretação  não apenas quando eles  discutem tipos de textos de mídia 

mas também quando eles estão produzindo seus próprios textos. A partir do 

reconhecimento das convenções que caracterizam as categorias, eles poderão 

selecionar e usar elementos formais ou mesmo quebrar essas convenções ao 

produzir seus próprios textos de mídia.

 Tecnologias 

 Ao longo da história, observamos o aparecimento,  

além da língua falada, de outras formas de comunicação  

mediadas por vários recursos tecnológicos.

 Com a criação da imprensa no século XV, a linguagem escrita  

pôde ser impressa em papel, em livros e alcançar um número cada  

vez maior de pessoas.

 Em meados do século XIX, foi inventada a fotografia, que teve  

um impacto muito grande no desenvolvimento da comunicação visual  

(icônica). Nessa época, na Europa e nos EUA, já estavam em processo 

de consolidação as grandes empresas jornalísticas.

FONTE: www/sxc.hu
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 A fotografia possibilitou a ilustração com imagens nos jornais, nos livros, 

nas revistas, nos cartazes publicitários, etc.

 Com a sucessão de fotos em movimento (fotogramas), os irmãos Lumière, 

na França, inventaram o cinema mudo. Contemporâneos à fotografia, surgiram o 

telégrafo, o telefone e o rádio, que se tornaram meios de comunicação com profunda 

utilidade social.

 Já no segundo decênio do século vinte, o filme deixa de ser apenas 

imagens e movimento e passa a incorporar a sonorização. Em seguida às imagens 

do cinema, por volta de 1938, ocorre a primeira transmissão de imagens  da 

história pela recém-criada televisão.

 

 Assim, para se comunicarem, os homens foram aperfeiçoando, através 

do desenvolvimento da ciência e da técnica, meios que possibilitaram a ampliação  

de sua comunicação, com a transmissão de mensagens através de variadas 

formas de linguagem. 

O impacto dos meios sobre as ideias, as emoções, o 
comportamento econômico e político das pessoas, crescem 
tanto que se converteu em fator fundamental de poder 
e de domínio em todos os campos da atividade humana 
(BORDENAVE, 1999, p.33).

FONTE: www/sxc.hu

FONTE: http://www.sxc.hu
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 Ao se trabalhar os aspectos tecnológicos da mídia o professor poderá 

desenvolver com seus alunos a história da tecnologia e seus impactos no 

desenvolvimento da civilização, no meio ambiente, na humanidade. Nesta 

temática poderão ser discutidas em relação ao evento tecnológico, as questões 

econômicas, políticas, sociais, culturais, ambientais, éticas. Noções a respeito 

dos meios de comunicação de massa e da indústria cultural poderão também ser 

discutidas com os alunos. 

 O uso das novas tecnologias da informação e comunicação, vistas como 

recursos didáticos dentro do currículo escolar compreendem uma ampla gama de 

aplicações úteis e necessárias para se trabalhar a mídia na educação.  Para tanto 

os professores precisarão de capacitação para o uso pedagógico dos recursos 

tecnológicos. Eles precisarão dominar tanto os aspectos técnicos envolvidos no 

uso destas tecnologias quanto os aspectos de planejamento pedagógico. Para 

compreender melhor a questão do uso de tecnologias como recurso didático leia 

o seguinte texto complementar:

 A combinação de vários meios num uso coordenado, onde cada um contribui 

de uma forma, torna o processo de aprendizagem e de interação do aluno mais 

efetivo e consistente. Para tanto, um cuidadoso planejamento do material didático 

será necessário, não se subestimando a utilidade do material impresso como fonte 

central e geradora do conhecimento, na forma de manuais, livros-texto, guias 

de estudo e textos de apoio. Esses tipos de material didático podem ainda ser 

veiculados em diferentes canais de comunicação, sejam eles escritos, em áudio, 

vídeo ou computacionais, no formato de jornais, revistas, vídeo educativo, Web 

sites e CD-ROMs, etc.

        Mídia Impressa 

 A mídia impressa tem sido 

privilegiada como eixo gerador do 

conhecimento curricular, enquanto 

alternativas de comunicação 

podem ser combinadas como fonte 

suplementar de apoio ao aprendizado 

e à comunicação.

FONTE: http://office.microsoft.com/en-us/images/
results.aspx?qu=book&ctt=1#ai:MP900448290|mt:0|
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 O material impresso tem sido mais frequentemente utilizado como recurso 

didático central pela maioria de nossas escolas, por diversas vantagens, tais como, 

baixo custo, facilidade de acesso e de manuseio pelo aluno. Se seu potencial for 

totalmente explorado por meio do uso de técnicas de mapeamento de conceitos, 

figuras, diagramas, questões de auto-avaliação, tarefas e um sistema associado 

para a realimentação, o meio impresso poderá ser extremamente poderoso. 

 Além disso, apesar de sua potencial eficácia, a educação com material 

escrito também tem algumas limitações no tratamento de certos conteúdos, por 

ser esse um canal que privilegia o conhecimento verbal sobre as outras formas de 

representação e constituir um ambiente de aprendizagem de baixa interatividade.

 Observemos abaixo as características de várias mídias, vistas como 

recurso didático.  

   MATERIAL                       VANTAGENS                                        LIMITAÇÕES

Séries 
de Slides

Séries 
Fotográficas 
Impressas

Gravações

Filmes

1. Permite o estudo detalhado em ritmo individualizado.
2. São úteis como materiais para estudo autodirigido e 
para demonstrações.
3. Não requerem equipamento para uso. 

1. São compactos, facilmente manipulados e estão sempre 
na sequencia apropriada.
2. Podem ser suplementados com trilha sonora e legendas.
3. São baratos quando a reprodução for em quantidade.
4. São úteis para estudo em grupo ou individual em um 
ritmo de projeção controlado pelo professor ou usuário.
5. São projetados com equipamentos leves e simples. 

1. Requerem apenas fotografia, com o processamento e 
montagem em laboratório.
2. Resultam em reproduções coloridas e realísticas de 
assuntos originais.
3. Podem ser produzidas com qualquer câmera 35 mm.
4. São facilmente revisados e atualizados.
5. São facilmente guardados e rearranjados para várias 
finalidades.
6. Aumento da utilidade com trilhos e projeção 
automática.
7. Pode ser combinados com narração gravada.
8. Podem ser adaptados para uso grupal ou individual. 

1. São fáceis de produzir com gravadores.
2. Podem oferecer aplicações na maioria dos assuntos.
3. O equipamento para uso é portátil, compacto e fácil de 
operar.
4. São flexíveis e adaptáveis tanto para elementos 
individuais de instrução como para materiais programados.
5. A duplicação é fácil e econômica. 

1. Não se adaptam a grupos grandes.
2. Requerem habilidades fotográficas 
e equipamentos para sua produção. 

1. Requerem algumas habilidades 
em fotografia.
2. Requerem equipamento especial 
para fotos detalhadas.
3. Podem sair da sequência e 
ser projetados incorretamente 
se os slides forem colocados 
individualmente. 

1. Tem a tendência de uso 
excessivo, como em palestras, 
ou leitura oral de manuais e livros 
texto.
2. Têm o fluxo de informação e a 
velocidade fixa. 

1. São relativamente difíceis de 
preparar localmente.
2. Requerem serviço de laboratório 
de filme para converter slides para 
o formato de filme.
3. Estão em sequência permanente 
e não podem ser rearranjados ou 
revisados.
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QUADRO I - CARACTERÍSTICAS DAS MÍDIAS
FONTE:  ROMISZOWSKI (1988) 

 Enquanto o conteúdo, a organização e a apresentação do programa 

precisam estar enraizados na pesquisa, considerações práticas na seleção da 

mídia são grandemente baseadas no senso comum refinado por experiências 

comprovadas. 

FONTE: http://office.microsoft.com/en-us/
images/results.aspx?qu=computer&ctt=1#ai:MP9
00433172|mt:0| 

  Computador

 Uma das características mais 

impressionantes do computador é a sua 

capacidade de integrar grande variedade 

de sistemas simbólicos e processá-los. 

Com a crescente expansão de memória e 

o desenvolvimento de aplicativos, tornou-se 

possível a incorporação de sons e imagens 

e processar, acessar e manipular ampla 

variedade de sistemas simbólicos.  Essa 

capacidade tem se expandido ainda mais 

com a tendência à fusão das mídias, que nos 

traz hoje, via rede, mapas, plantas, fórmulas, 

partituras, tabelas, gráficos, modelos 

em três dimensões, sons, animações e 

vídeos. Oferece ainda um ambiente mais 

rico e estimulante às situações de ensino-

aprendizagem. 

Videocassetes

Transparências

Apresentações 
multimídia

1. Podem apresentar informação em sequências 
sistemáticas e progressivas.
2. Usam projetores simples de operar com velocidade 
controlada pelo professor.
3. Requerem pouco planejament.
4. Podem ser preparados por uma variedade de métodos 
simples e baratos.
5. São particularmente úteis com grupos grandes

1. Permitem selecionar a melhor mídia audiovisual para 
servir às necessidades do programa.
2. Permitem recursos frequentemente não disponíveis 
serem apresentados.
3. Capacidade de “playback” permitem análise de eventos 
em ação.

1.Combina apresentação de slides com outras formas de 
mídia para apresentações.
2. Uso de fotografias, slides, filmes e gravações em 
combinação para estudo independente.
3. Oferecem uma comunicação mais efetiva em certas 
situações do que quando apenas uma midia é usada. 

1. Requerem equpamento e 
habilidades para produção.
2. São grandes e apresentam 
problemas de estocagem.

1. Requerem equipamento adicional 
e coordenação cuidadosa durante o 
planejamento, produção e uso. 

1.Não existem sozinhos, mas são 
parte de uma produção de vídeo 
inteira.
2. Devem preencher requerimentos 
técnicos de televisão.
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 No ambiente do hipertexto, sons, imagens, palavras e números podem 

ser apresentados lado a lado, em camadas ou dimensões de acessamento, de  

acordo com a conveniência e necessidades do momento, e podem ser integrados 

para mostrar a multiplicidade de formas em que uma ideia pode ser expressa. Os 

computadores não apenas empregam grande variedade de sistemas simbólicos. 

Eles se diferenciam de outras mídias basicamente porque eles podem ser usados 

para estruturar e conectar a informação, a partir de como as ideias se relacionam 

entre si. 

 Palavras podem ser ligadas às suas definições ou às imagens referentes 

(ex.: hipertexto, ícones); conceitos podem ser conectados aos seus exemplos; 

princípios podem ser ligados a demonstrações animadas ou ao vídeo.

 Outro aspecto importante dessa característica é que o computador pode 

ser usado para transportar a informação de um sistema de símbolos para outro. 

Uma partitura pode ser transportada para um desempenho musical e, ainda, 

para um gráfico que represente visualmente a amplitude das ondas sonoras dos 

diversos instrumentos a cada acorde ou trecho da música. 

 Dados numéricos de ciências naturais e sociais podem ser convertidos em 

modelos visuais ou codificados em gráficos e tabelas. Assim, os alunos podem 

usar as suas habilidades interpretativas em um sistema de símbolos, para ganhar 

entendimento e rapidez de leitura em outro.  Eles podem aprender a expressar 

o seu conhecimento em uma variedade de formas. Podem fazê-lo ao observar 

os elementos constitutivos e funcionais de um mesmo evento, quando ele é 

representado em dois sistemas simbólicos diferentes. 

 Essa possibilidade de transposição entre linguagens pode ser 

especialmente útil como material de apoio ao estudo na atividade de orientação, 

pois permite ao  orientador demonstrar  ao aluno a observação dos aspectos 

mais intrínsecos daquele evento, que se tornam mais evidentes com a conversão 

da representação ou pelo  somatório  delas. Acreditamos que a atividade de 

transposição e processamento de  dados em diferentes sistemas de representação, 

além de facilitar a compreensão dos aspectos estruturais de um  certo tópico, 

também favorece o domínio daquele conhecimento pelo fortalecimento da  sua 

transferência entre as estruturas cognitivas do aprendiz. 

 Essa capacidade do computador para processamento, representação e 

acesso a diferentes dados fortalece a expansão no aluno de aspectos cognitivos 

tais como organização avançada, compreensão, domínio, transferência e 

criatividade.
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Leia as perguntas abaixo, reflita e comente:

A partir de sua experiência didática, sobre as possibilidades de aplicação das 
diferentes mídias como suporte das diversas situações pedagógicas. 

Você pode ter como referência a escola-campo de estágio da Prática Docente.

- Na sua escola já tem laboratório de informática? 
- Usa várias mídias e linguagens? 
- Tem projetos voltados para a integração da mídia na escola? Descreva 
exemplos. 
- Que necessidades você identifica em sua escola?

         

Se você sente um maior interesse a respeito deste tema, recomendamos que 
acesse o endereço da biblioteca científica eletrônica online SCIELO e procure 
um artigo que trate com maior profundidade as questões metodológicas 
para o uso do software em sala de aula. 

http://www.scielo.org/php/index.php

Peça ajuda ao seu tutor para aprender a usar a ferramenta de busca da 
biblioteca virtual SCIELO e encontrar novos artigos que o ajudem a melhor 
compreender o uso dos recursos tecnológicos e do software educacional em 
sala de aula. 

LEITURA COMPLEMENTAR
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UNIDADE 4

LINGUAGENS, 
AUDIÊNCIAS,

REPRESENTAÇÕES
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4 LINGUAGENS, AUDÊNCIAS, REPRESENTAÇÕES

4.1 LINGUAGENS 

 As linguagens, organizadas a partir de uma estrutura de regras e 

convenções, combinam seus elementos de forma a produzir significados. As 

linguagens em geral, falada, da arte ou da mídia, se apóiam em convenções 

que permitem simbolizar, sintetizar e se referir a significados particulares ou a 

conjuntos de ideias. Cada linguagem possui uma ‘sintaxe’ toda própria, uma 

forma peculiar de organizar seus elementos linguísticos e convenções para 

produzir significado.  

 Os meios de comunicação desenvolvem uma linguagem própria pela qual 

seus significados são construídos e veiculados. As audiências conseguem dar 

sentido a essas linguagens porque aprendem a aceitar os códigos e convenções 

que cada meio desenvolve e apresenta. Cada linguagem desenvolve um sistema 

de representação que reúne um conjunto de convenções voltadas para um 

padrão previsível de uso. Nossa convivência com a mídia nos ensina a esperar 

o aparecimento de certos códigos nos textos que lemos. O aparecimento de um 

determinado tipo de música em um filme de suspense, por exemplo, sinaliza que 

ocorrerá algum problema com o/a protagonista. Muitas categorias a que estamos 

acostumados a assistir, tais como desenhos animados, noticiário, programas 

humorísticos e filmes de ação são textos altamente codificados e com um padrão 

previsível de linguagem.

FONTE: http://www.sxc.hu/photo/1038128/?forcedownload=1
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 Ao entendermos como esses códigos e convenções são usados para 

produzir os efeitos e significações desejadas na audiência, podemos compreender 

mais profundamente as relações entre as agências da mídia, seus textos e a 

construção de significados pelas audiências.

 O processo de leitura crítica dos conteúdos contidos nas diferentes 

linguagens veiculadas pela mídia consiste em perceber o grau de denotação e 

conotação das mensagens transmitidas. A denotação é uma representação direta 

da realidade e revela por meio de sinais, de demonstração, a realidade como 

ela aparece. Já a conotação representa a realidade indiretamente, mediada e 

alterada pela reconstrução metafórica e simbólica, ampliando as possibilidades 

de interpretação.

 As mídias representam todos os meios de comunicação inventados pelo 

homem que se consolidam na modernidade e vêm criando e contribuindo para 

a transformação da cultura e da subjetividade humana.

A comunicação dialógica precisa ocorrer não só nas relações 
educando/educador, mas também nos do educando/meios 
de informação coletiva. O trabalho da escola ficaria truncado 
se não conseguisse, no mínimo, despertar nos estudantes 
uma atitude crítica frente à diversificada comunicação que 
recebem através dos chamados meios de comunicação social: 
imprensa, rádio, televisão, cinema, quadrinhos, revistas etc. 
(GUTIÉRREZ, 1988, p.78). 

 

 Sabemos que, através da linguagem, as pessoas transmitem seus 

conhecimentos, ideias, concepções de mundo, ideologia, etc. É importante 

analisar as novas e diversificadas linguagens produzidas pelos meios.

 Em uma história de fadas que lemos, se a princesa salva o príncipe, 

esse enredo nos causa um estranhamento, pois reconhecemos que estão sendo 

quebrados e desafiados os papéis convencionais das personagens e, portanto, 

das estruturas narrativas.

 Os textos que quebram com os códigos estabelecidos contradizem nossas 

expectativas sobre o que eles irão conter. Essa quebra gera certo impacto e 

interesse em compreender o motivo para tal desconstrução. Como as linguagens 

estão sempre tentando inovar suas possibilidades expressivas, isso pode ser 

uma  tentativa consciente de quebrar uma convenção, inovando os códigos 

estabelecidos, mas pode também ser uma simples estratégia de marketing para 

chamar a atenção ou uma estratégia cômica para brincar com o senso comum 

do expectador. 
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4.2 ABORDAGENS PARA SE TRABALHAR COM A LINGUAGEM

 Ao trabalharmos as linguagens da mídia em sala de aula, podemos 

encorajar as crianças a reconhecerem que os significados não estão contidos em 

textos em si, mas são construídos por audiências no processo de assistir, ouvir e 

ler os textos de mídia. 

 As audiências fazem uma ‘leitura’ de textos audiovisuais tanto quanto 

dos textos escritos e usam habilidades que foram aprendidas até ao folhear uma 

revista ou ao mudar de canais para escolher um programa na TV. Podemos 

também conduzir na turma ou em pequenos grupos uma discussão sobre um 

texto, a partir de um roteiro de perguntas sobre quais elementos de linguagem 

foram usados, como e por que, trabalhando assim a análise textual. Crianças de 

qualquer idade podem escolher textos e apresentar suas descobertas a respeito 

da linguagem que eles empregam. 

 Outro objetivo didático para se trabalhar com a linguagem pode ser 

alcançado em um trabalho prático de criação de algum ‘texto’, usando-se um 

meio, seja a gravação de uma fita cassete ou uma fotografia. As crianças terão 

que tomar decisões sobre que elementos de linguagem auditiva ou visual que elas 

vão usar e como fazer para expressar sua mensagem. 

 

Existe um procedimento estabelecido no trabalho crítico 
de começar com uma denotação: pedir para as crianças 
descreverem o que elas pensam que podem ver ou ouvir 
(por exemplo, o que é denotado pelo conteúdo formal de 
um produto). Detalhes adicionais podem ser elucidados pela 
questão suplementar ‘Como você sabe? Isto é seguido de um 
processo de conotação: descrevendo que valor ou significados 
associativos podem ser adicionados. Uma variedade de 
respostas serão levantadas em uma discussão em grupo, 
ilustrando assim como as audiências consistem de uma gama 
de experiências individuais que são trazidas para o mesmo 
texto. Se os professores dirigir as crianças para o que está de 
fato na pintura ou na musica, então os grupos podem debater 
o que eles percebem como o significado fixado e intencionado 
antes de prosseguirem para as respostas mais interpretativas 
(BOWKER, 1991, p. 12).

 Existe uma ampla gama de estratégias cuja finalidade é desenvolver nos 

alunos capacidades tanto para  analisar os textos de mídia como para usar as 

linguagens de mídia em suas próprias produções em mídia. 
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Multimídia

 Podemos entender o termo multimídia como o uso conjugado de muitas 

mídias, não necessariamente possibilitado pela plataforma do computador. 

O maior desafio no uso da multimídia é o de integrar os diversos recursos 

audiovisuais em uma linguagem consistente. Por ser a multimídia uma linguagem 

relativamente inexplorada, resultante da combinação de várias linguagens 

combinadas, o despreparo na articulação de seus elementos de linguagem é 

muitas vezes observado nos produtos multimídia, tais como, apresentações, 

jogos, e programas educacionais. Há exemplo de outras mídias que combinam 

muitas linguagens, tais como o teatro, o cinema e a TV, e muitos erros de 

transposições são cometidos. 

 

 As linguagens dessas mídias levaram muitos anos e gerações de artistas 

para desenvolverem vocabulário e sintaxe próprios, extraindo muitos de seus 

elementos de linguagem das mídias que as precederam, sem lograr sucesso 

com a simples transposição dessas. A multimídia também deverá levar alguns 

anos para produzir uma linguagem própria. Atualmente, no momento de seu 

advento, estamos apenas nos pasmando com as possibilidades permitidas por 

essa tecnologia,  sem conseguirmos balbuciar muita coisa além de uma mímica 

da linguagem das mídias que a antecederam. 

 Podemos compreender a atual hesitação no uso pleno da linguagem 

multimídia se compararmos este momento com aquele por que passaram 

os pioneiros da linguagem cinematográfica. Os primeiros cinematógrafos 

costumavam  plantar uma câmera na terceira fila do auditório de um teatro para 

filmar uma peça do começo ao fim. O resultado daquela filmagem parece-nos 

hoje muito aquém das possibilidades de linguagem que a câmera permite, que 

foram sendo lentamente incorporadas ao longo de décadas de cinematografia.

 Só depois e, muitas vezes, por acaso, alguns cineastas foram descobrindo 

e incorporando vários recursos de linguagem, tais como cortes, planos e ângulos 

de câmera, o que compõe a sintaxe de uma linguagem rica, que tem maravilhado 

multidões. 

FONTE: http://www.sxc.hu/photo/1170684
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 No caso da linguagem multimídia, sua complicação e possivelmente sua 

futura beleza virão do uso dos múltiplos formatos de mídia para a representação 

dos significados. Entre seus formatos, intrínsecos ao ambiente multimídia, 

encontramos o hipertexto e a hipermídia, que se sobrepõem quando se trata da 

plataforma computacional.

Hipertexto

 O hipertexto oferece-nos acesso à informação em um formato 

cognitivamente flexível, que nos permite ir de um assunto a outro ou entrar mais 

e mais profundamente na direção de um único assunto, buscando mais detalhes. 

A estrutura dessa mídia nos permite o acesso por meio de ligações entre vários 

tipos e formatos de informação. Ao acrescentar novas ligações a um corpo de 

informação, essa mídia nos faculta percorrer livremente por uma variedade de 

direções, acessando mais informação sobre um tema, ou mudar para uma nova 

trilha de busca. 

 O hipertexto pode ser visto como qualquer forma não linear de acessar 

informação não necessariamente escrita, uma vez que o termo texto está deixando 

de se referir a uma representação escrita para englobar qualquer sistema de 

representação que possa ser processado computacionalmente. Na trajetória 

de leitura de um hipertexto, o leitor vai acessando e construindo uma rede de 

significações que lhe é peculiar. No hipertexto são possíveis diversos percursos 

entre um ponto e outro, entre um tópico e outro. Não existe um caminho melhor 

ou mais fácil, pois todos os caminhos têm que ver com o contexto de interesses 

do leitor que determina a sua forma pessoal de buscar e acessar informação.  

 O conhecimento que o leitor constrói ocorre como resultado das 

relações produzidas pela trajetória percorrida.  A multimídia, o hipertexto e a 

hipermídia oferecem flexibilidade e ritmo individualizado na leitura, são ricos pela 

multidimensionalidade dos formatos que apresentam o conteúdo, são interativos 

no sentido de produzir um ‘diálogo’ com o texto. O hipertexto está inserido na 

interface computacional produzindo uma  trilha de acesso, moldada pelo leitor, à 

medida que ele escolhe o que surgirá na tela que se transforma a cada interação.

FONTE: http://www.
hyperlogos.bem-vindo.net/tiki-
index.php?page=Landow+Conc
eito+de+Hipertexto
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Hipermídia

 O termo hipermídia se refere geralmente a qualquer sistema computacional 

que permite um acesso da informação imediato, interativo (input e output) e que 

siga uma sequência não linear. A informação pode ser apresentada e tratada 

em diferentes formatos, tais como, texto, animação, vídeo, sons e música, assim 

como por meio de diferentes tipos de sistemas de representação, como mapas, 

diagramas, pautas musicais, gráficos, etc. A possibilidade de combinação de 

formatos de linguagem e de sistemas de representação levou ao termo hipermídia, 

do qual o hipertexto faz parte. 

 Alguns programas oferecem hipermapas para ajudar os usuários a 

visualizarem a sua trajetória através de uma teia de informações interligadas. A 

visão da sua própria ‘caminhada’ através das relações produzidas entre os temas 

oferece um tipo de cognição possibilitado apenas no ambiente computacional 

e que pode ser usado como poderoso instrumento de auto-monitoração da 

aprendizagem.

Audiências 

 Costuma-se pensar os indivíduos que consomem e selecionam as formas 

e categorias de mídia como sendo um só público, formado por uma grande 

quantidade de pessoas. Os públicos, ou, como trataremos aqui, audiências, são 

formados por vários tipos de grupo que vivem em sociedade. Eles se agrupam 

em audiência, a partir de vários fatores que formam sua identificação com o 

estilo e linguagem dos  textos de mídia. Não são apenas fatores externos que 

determinam essa identificação. Características do próprio grupo, tais como 

classes, raça, bagagem cultural e histórias pessoais, têm parte na interpretação 

de textos e no sentido que se dá a ele. 

 Isso significa que, ao invés de pensarmos a audiência como consumidores 

passivos de textos de mídia, ela pode ser vista como um grupo de leitores 

ativos, que está atribuindo, acrescentando, trazendo significados para  um texto, 

produzindo novos sentidos quando está ‘consumindo’ um texto. A intenção do 

autor de um filme não é garantia de que o filme terá aquele significado para quem 

assiste a ele, especialmente porque esse filme nunca terá o mesmo significado 

para diferentes grupos, ou audiências. Essas não entendem os filmes da mesma 

forma, pois cada pessoa cria uma identificação com diferentes aspectos do filme, 

com os efeitos visuais, com o desfecho do enredo, com uma personagem, etc. 

 A forma de se ‘ler’ um texto também influi em nossa ‘leitura’, varia 

de como estamos no momento e se estamos fazendo tarefas paralelas ou 
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completamente isoladas, se estamos acompanhados, por quem, como. O 

marketing de produtos está especialmente sintonizado com conhecer melhor 

suas audiências, pois elas são vistas pelos publicitários ou produtores de mídia, 

como ‘mercados’ consumidores. Assim são os produtos como filmes, telejornais, 

revistas que vendem anúncios e propagandas. Dessa forma, qualquer texto de 

mídia, seja ele informativo ou de ficção, pode ser analisado do ponto de vista de 

como ele é planejado para produzir uma maior identificação com a audiência a 

que ele se destina.

 

4.3 COMO TRABALHAR ESSE IMPORTANTE ASPECTO DA MÍDIA EM SUA 

SALA DE AULA? 

 

 Os alunos precisam ter uma compreensão de como a audiência influi na 

própria produção de um texto de mídia. Quando estão produzindo um texto de 

mídia, eles podem planejar a forma de apresentar o conteúdo se souberem qual 

é a idade ou o tipo de interesse de sua audiência. Eles podem decidir até qual o 

tipo de mídia é mais adequado e efetivo, de acordo com a audiência e o que se 

pretende comunicar. 

 Esse tipo de planejamento pelas crianças as ajudará a compreender 

o papel determinante da audiência no mundo da produção profissional de 

mídia e entender, como crianças, suas próprias experiências como membros 

de audiências.  O professor poderá trabalhar varias questões em um projeto 

ou atividade prática que possibilita um importante quadro de referência para 

os alunos compreenderem como as audiências são identificadas, construídas e 

alcançadas. Várias perguntas podem ser incluídas: 

 Como a mídia se dirige a uma audiência específica? 

 Como as audiências consomem os textos e reagem a eles? 

 Que sentido uma pessoa faz de um texto de mídia que recebeu? 

 Que tipo de prazeres as audiências derivam do texto? 

 Os professores chegam a perceber seus alunos como uma audiência  

           de textos de mídia? 

 Como a escola considera a questão de exibir textos de mídia para  

            seus alunos? 
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 Uma turma de crianças reunidas para assistir a um filme ou a um programa 

constitui um tipo de audiência. Ainda que a escola agrupe as crianças de acordo 

com a idade, cada turma de alunos possui diferenças de interesses e diferentes 

histórias pessoais que influenciam em sua leitura do texto. Além disso, a própria 

leitura é influenciada pelo contexto da sala de aula, ou seja, por um contexto 

educacional. A exploração de sentidos de um texto pode ser feita com a turma, 

e a construção de significados pode ser compartilhada de forma colaborativa 

durante a sessão. A experiência dos alunos em compartilhar o mesmo texto na 

escola estabelece o hábito para se falar sobre a noção das audiências fora da 

escola. Os alunos podem descrever a diferença entre assistir a um programa com 

um grupo de colegas e ao lado dos pais. Essas diferenças afetam a compreensão 

do mesmo texto de mídia? 

 Os alunos poderão examinar como e quando eles fazem parte de um 

grupo de audiência como membro ou como consumidores individuais, além de 

discutirem seus próprios gostos, hábitos e padrões de ‘consumo’ e de participação 

nos textos de mídia. Como audiência, eles podem fazer um levantamento sobre os 

tipos de mídia e de textos, quantidade, preferências, número de horas assistidas 

de televisão durante a semana por seu grupo e uma comparação com outros 

grupos. 

 A demonstração dessas características em diagramas ajuda a visualizar 

a variada natureza dos grupos de interesse e respostas aos textos de mídia. Ao 

fazerem esse tipo de trabalho, os alunos começam a desenvolver habilidades de 

análise estatística e categorização de grupos sociais. Em um nível mais adiantado, 

os alunos podem estudar teorias da mídia sobre os ‘efeitos’ da mídia e como as 

audiências consomem, negociam e rejeitam o que os produtores distribuem. 

 O estudo das audiências deveria ajudar a questionar vários estereótipos do 

consumo da mídia e conhecer as audiências como pessoas que são participantes 

ativos em suas experiências de leitura e interpretação de significados e 

conhecimento.

 Ao declarar que ‘o meio é a mensagem’, nos anos 60, o filósofo e 

linguista McLuhan referia-se à palavra ‘meio’ como a toda forma de tecnologia, 

não apenas às mídias de comunicação; e à palavra ‘mensagem’, como às 

profundas mudanças no ser humano daí decorrentes.  Em sua concepção, o 

evento tecnológico não apenas satisfaz necessidades humanas  mas também 

altera o nosso relacionamento com o ambiente, originando-se daí novas formas 

de fazer as coisas que não tínhamos antes e não as teríamos de outro modo. 

 Ao proporcionar uma facilidade para o ser humano, a tecnologia também 

muda, para sempre, a nossa forma de nos relacionamos com o mundo, a 
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nossa percepção dele e de nós mesmos. Os impactos da tecnologia em nossa 

civilização têm afetado de forma irreversível nossa própria cognição. Cada 

avanço tecnológico produz uma nova humanidade, um novo ser humano, com 

uma percepção física e psiquicamente alterada do mundo e de si mesmo. 

 A tecnologia, assim, como ferramenta que facilita nossas vidas, introduz 

uma nova forma de fazer, um novo modo de agir, de ver a vida e de vermos 

a nós mesmos. Ela altera a nossa cognição, a nossa percepção e, com isso, a 

nossa própria consciência de quem somos e de como nos relacionamos com o 

universo. A mídia, vista como tecnologia, encontra-se hoje na base da  nossa 

produção de significados coletivos e individuais. 

 O convívio do público com as diversas mídias permeia hoje a produção 

dos valores de uma cultura e deve ser levado em consideração ao pensarmos os 

pressupostos da educação, uma vez que ela pode se apoiar no uso das mídias 

como formas de ampliação da aprendizagem dos alunos. Não podemos pensar a 

utilização das mídias na sala de aula sem levarmos em conta o aluno, público ao 

qual ela se destina, e seus modos de produção cultural, suas formas de oralidade 

(ONG, 1992) e sua alfabetização tecnológica. 

Leia as perguntas abaixo, reflita e comente: 

Ao lado dessa questão, que é cultural e diz respeito a todos os alunos, 
ressaltamos também um problema no âmbito individual do nosso educando. 

- Como o modelo mais tradicional de educação, especialmente o centrado na 
mídia impressa, pode contemplar as diversidades cognitivas dos alunos, se ele 
privilegia aqueles que têm maiores habilidades e competências verbais? 
- Como diagnosticar, planejar, ensinar e avaliar a aprendizagem de alunos com 
diversos estilos e competências de aprendizagem?
- Como você percebe a influência da tecnologia no cotidiano dos seus familiares 
de gerações passadas e no seu cotidiano atualmente?
- Seria possível reconstruir por meio de estratégias didáticas aqueles aspectos 
sociais de nossa cultura oral, os quais são subjacentes à negociação do 
conhecimento e por isso fundadores da educação? 
- Como você percebe essa questão? 
Descreva sua opinião a esse respeito. 
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4.4 REPRESENTAÇÕES 

 A linguagem como sistema de símbolos (signos) nos permite associar os 

objetos às situações vividas, às reflexões e transpô-las do campo de representações 

para o da consciência.

 Uma vez codificados os acontecimentos através de símbolos socialmente 

convencionados, podemos transmiti-los aos outros sem a presença material, 

física dos objetos e situações referidas. Um exemplo disso seria contarmos um 

fato que já ocorreu para alguém que não estava presente na cena. Outro exemplo 

é a linguagem escrita de um determinado povo do passado. 

 A linguagem nos possibilita irmos além da realidade vivida, estabelecendo 

mediações entre o dado imediato, real, singular e a ideia, a representação, o 

conceito abstrato. “(...) A linguagem é o meio de regulamento social. Organizando, 

estruturando e retrabalhando a ideologia, a linguagem ordena e legitima as 

estrutruras sociais” (SOUZA, 1991, p.12).

 Essa característica da linguagem de, através dos símbolos e/ou signos, 

expressar as manifestações subjetivas do ser humano apresenta duas faces de 

uma mesma moeda. Por uma, pode possibilitar ao homem emancipar-se, traduzir 

os sentimentos mais elevados pela poesia, pelo romance, pela música, pela 

oratória, pelo ensino. Por outra face, pode ser utilizada como instrumento de 

manipulação, de ocultação, de dominação, de violência simbólica, de alienação. 

A linguagem como instrumento codificado de símbolos/sinos escritos, gráficos, 

verbais ou icônicos tem uma função política.

 Para nós, educadores, que trabalhamos com a linguagem oral e escrita 

sobretudo e que vimos sendo pressionados pelo contexto social, cultural e 

tecnológico a incorporar as novas linguagens da comunicação e da informação 

(MORAN, 2000; KENSKI, 1998, 2000; LIBÂNEO, 1990; BELLONI, 2001), 

reveste-se de profunda importância a compreensão teórica e política das formas 

de manipulação do discurso.

 A realidade pode ser representada pela linguagem, organizada em um  

discurso que possui um ponto de vista e uma intenção para narrar os fatos. 

 A televisão, mas não só ela pode fazer e faz através da linguagem imagética 

uma reconstrução “manipulada” da realidade, que intencionalmente pode levar 

os “receptores” (o público) a compreendê-la pela ótica dos produtores, diretores, 

redatores, etc.
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Sugestão de atividade para realizar e discutir em grupo no 
encontro presencial: 

Pesquise uma reportagem ou fato comentado na TV, Rádio, Jornal ou 
na Internet que demonstre como se pode manipular o receptor através 
da linguagem.

 Ao estudarmos o processo comunicativo, podemos aprofundar a 

compreensão de que a linguagem organiza formas de representação pelas 

quais traduz ou revela intenções. Tomemos como exemplo o discurso científico, 

que se pretende neutro, objetivo, acreditável e para isso busca uma linguagem 

acurada e precisa.  A compreensão das estruturas narrativas do discurso pode 

ajudar o educador e o aluno a desenvolverem uma necessária capacidade de ler 

criticamente as mensagens.
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UNIDADE 5

MÍDIA E  
PEDAGOGIA 
DOS MEIOS
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5 MÍDIA E PEDAGOGIA DOS MEIOS

 O que estudamos até aqui foi um percurso básico para fundamentar 

nossa compreensão a respeito dos meios (mídia) e sua relação com a educação. 

Nossa aproximação temática vai pelo entendimento de que mídia e educação se 

constituem numa nova área de estudo por parte dos educadores.

  O que podemos entender então de mídia?

 Mídia refere-se  aos meios de comunicação em geral existentes na 

sociedade contemporânea, tais como: o rádio, a televisão, os jornais, as revistas 

e a Internet.

 De que forma essas mídias contribuem ou não para o processo de  

            socialização humana?  

 Quais são suas determinações sobre a educação (escolar) das novas  

            gerações?

 

 É preciso que comecemos a pensar em educarmo-nos e em orientarmos  

os nossos alunos para se tornarem receptores críticos. É preciso que eduquemos 

nosso olhar, nosso ouvido, nossa percepção para possibilitarmos aos nossos alunos 

uma postura ativa e crítica frente às relações entre os meios e suas linguagens. “(...) 

educação para as mídias, tem objetivos amplos relacionados à formação do usuário 

ativo, crítico e criativo de todas às tecnologias de informação e comunicação” 

(BELLONI, 2001, p.46).

 As linguagens midiáticas, sobretudo a da televisão, há pelo menos 50 

anos vêm alterando a forma como se “olha” a vida, os acontecimentos históricos 

e o cotidiano.

 As novas tecnologias de informação e comunicação representam novos 
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desafios para os educadores comprometidos e éticos com a emancipação 

intelectual e moral das novas gerações.

 Segundo Monteiro e Feldman (1999):

Educar na era da informação é educar para os meios e as 
linguagens de nosso tempo” (...) Para eles, “Os educadores 
precisam apropriar-se de metodologias que desenvolvem nos 
alunos uma relação crítica e não-ingênua com seu universo 
audiovisual e virtual (...) (MONTEIRO; FELDMAN, 1999, p. 
39-41).

 

   

5.1 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A INDÚSTRIA CULTURAL

 

 Pensemos que, com o desenvolvimento econômico, científico, cultural 

e político desde a invenção da imprensa, as tecnologias foram se sofisticando 

no alcance, abrangência, eficácia, gerando o termo meio de comunicação de 

massa, até o advento da informática, quando esses foram redefinidos como 

tecnologias de informação e comunicação. Possibilitado pelo desenvolvimento 

das tecnologias de produção do livro, teatro, fotografia, cinema, rádio, televisão 

e, hoje, Internet, o conhecimento em suas mais variadas formas, tais como, arte, 

cultura, ciência, etc., foi transformado em bens de consumo, gerando a indústria 

cultural.

 A comercialização de produtos culturais, vistos como bens de consumo e 

veiculados por esses meios de comunicação, incorporou a lógica da mercadoria. 

Os meios de comunicação de massa tornaram-se propriedades privadas ou 

estatais e passaram a veicular as informações, o conhecimento,  o entretenimento, 

enfim, os produtos da mídia sob a ótica mercantil.

Sugerimos , agora, que você realize a leitura antecipada do capítulo   “ 
Reflexões sobre a mídia” do livro da professora Maria Luiza Belloni para 
podermos aprofundar os conceitos e categorias sobre a temática. 

Você poderá encontrar o livro no endereço:
http://books.google.com.br/book?id=M8ymArfMU-4C&pg=PA49&lpg= 
PA49&dq
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(...) a exploração comercial dos recursos de comunicação, 
tornou-se uma das mais atraentes inversões de capital e, 
conseqüentemente, grandes corporações multinacionais 
passaram a serem proprietárias de redes de comunicação de 
empresas (...) (BORDENAVE, 1999, p.34).

 Na primeira metade do século XX, filósofos e sociólogos passaram 

a estudar esse fenômeno social e de comunicação que foi denominado de 

Indústria Cultural. Esse termo é proveniente da Escola de Frankfurt, uma 

corrente filosófica alemã  que se desenvolveu nas décadas de 30 e 40 desse 

século. Foi cunhado pelos intelectuais dessa escola Adorno e Horkheimer para 

designar que toda produção cultural, intelectual e artística na modernidade é 

organizada no contexto das relações sociais capitalistas.

 Isso que dizer que no mercado, onde ocorrem as relações de troca 

das mercadorias, a arte  e a produção cultural perdem a sua unidade e 

características sui generis, sua especificidade, seu valores de uso  para 

assumirem características marcantes de valor de troca, de alienação.

 Apesar de fazer parte da mesma escola de Frankfurt, Walter Benjamin 

entendia que a revolução do século XIX e início do século XX não destruíra 

as obras artísticas, da cultura  mais elitizada na materialidade da produção 

capitalista, mas alterara seu  caráter, “(...) a sua essência como obra de arte 

e cultura redefinindo-as e reorganizando-as dentro de uma nova lógica” 

(FREITAG, 1987, p.61).

 Para compreendermos com maior profundidade a gênese e o que 

representa  a chamada indústria cultural para o processo de construção e 

difusão da cultura, do conhecimento, da informação em todas as suas 

dimensões e denominações, recomendamos a leitura antecipada dos capítulos 

abaixo indicados.

Leia o artigo científico publicado no caderno CEDES, “A Indústria Cultural 
invade a Escola Brasileira” no endereço: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622001000200001&script= 
sci_arttext

Faça um resumo das ideias principais do artigo e elabore uma redação 
contrapondo suas opiniões com as do autor. 
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 Feita essa leitura inicial, iremos aprofundar o estudo sobre as características 

da indústria cultural, enfatizando algumas categorias de análise importantes para 

nós, educadores, que pretendemos utilizar as mídias em sala de aula.

 

5.2 PEDAGOGIA DOS MEIOS OU PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO

 Entendendo que os meios ou as mídias possuem suas características 

e linguagens próprias, pelas quais se veiculam valores, ideologias, costumes, 

informação e assim por diante, nós, educadores, podemos utilizá-las na escola? 

Como? Por quê? Para quê? Para quem?

 Adotar uma pedagogia da comunicação é incorporar as linguagens 

audiovisuais ao processo de ensino e aprendizagem no espaço de trabalho 

escolar.

         

Não é uma pedagogia sobre os meios de comunicação (...) 
o que na unidade III tentamos estudar “(...) sobre a mídia. 
É uma pedagogia que estabelece comunicação escolar com 
os conhecimentos, com os sujeitos, considerando os meios e 
suas linguagens, em vez de falar dos meios (PORTO, 1998, 
p.29).

 

 Traduzindo melhor, o que se entende por uma pedagogia da comunicação 

remonta um pouco à tecnologia educacional, porém não se confunde com ela. 

Trata-se, pois,  teórica e metodologicamente compreender o papel “educativo” 

e “social” dos meios e suas linguagens e utilizá-los no processo de ensinar, de 

construir, de analisar, de apreender criticamente os significados produzidos nos 

processos comunicativos. 

 A pedagogia da comunicação torna-se assim uma ferramenta para a 

aplicação, incorporação das novas formas de comunicação, de diálogo e de 

conhecimento ao currículo. Para Napolitano (1999), por exemplo, as imagens e 

os conteúdos televisuais devem cumprir dois objetivos:

 a) estimular uma reflexão crítica acerca dos conteúdos 
transmitidos pela TV;

 b) incorporar parte dos seus conteúdos e programas como 
fontes de aprendizado, articulando conteúdo e habilidades 
(NAPOLITANO, 1999, p.13).
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Sugestão opcional de leitura de aprofundamento: 

a) Livro “Pedagogia da Comunicação: caminhos e desafios” Tânia Porto, 
1998. 

b) Artigo científico publicado no caderno CEDES “Sobre a atualidade do 
conceito de Indústria Cultural” http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S0101-32622001000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt

c) Artigo   científico “Os  meios     de     comunicação    de     massa   e   construção   de    sentido” 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2002/Congresso2002_
Anais/2002_COMUNICACOES_TONDATO.pdf

d) Artigo: “Teoria Social e Comunicação: Representações Sociais, 
Produção de Sentidos e Construção dos Imaginários Midiáticos”: 
http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/9/10

 Para nos prepararmos melhor para o estudo e debate em nosso 

encontro presencial, gostaríamos que você selecionasse alguns momentos do 

seu tempo para uma leitura prévia da introdução à prática de uma pedagogia da 

comunicação, pelo escrito da professora Tânia Porto.

 É importante que nós, educadores, passemos a compreender que “a 

realidade que o aluno conhece e vive não é somente aquela empiricamente 

apreendida” e nem o professor “(...) é, também, a realidade sonhada, a das 

ideias, das crenças, das emoções, das aspirações, das fantasias, dos desejos 

(GUIMARÃES, 1999, p.25). 

 Os meios de comunicação e suas linguagens, sobretudo a da televisão, 

trabalham com a sedução, com as metáforas, com as nossas representações, 

nossos mitos, nossas utopias, enfim, com nosso campo simbólico. 

 No que tange à utilização de diversas mídias como forma de mediação 

pedagógica, torna-se imprescindível trabalharmos primeiramente o conceito de 

texto versus os canais de apoio do texto. Podemos entender o texto como a 

‘mensagem’  que é veiculada pelas diversas mídias. 

 Os meios de comunicação, ou mídias, podem ser vistos como canais 

que veiculam esses textos didáticos e que oferecem suporte aos diversos 
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processos de mediação pedagógica. Para esclarecer melhor: a distinção entre 

os textos de um lado, e os diferentes suportes de textos, canais e meios, por 

outro, resulta absolutamente adequada e necessária. Neste sentido, os livros, 

os periódicos, as revistas, os cartazes etc., não são tipos de textos, mas de 

suportes.

 Há que se distinguirem os canais textuais, como regra geral, com base 

em suas características técnicas e audiovisuais de comunicação (televisão, rádio, 

telefone, imprensa, cartazes etc.), algo que com o conceito de meio costuma 

não ficar claro. Habitualmente “se usa esse conceito para os canais e para os 

suportes, quando o receptor é um público amplo e numeroso” (VAN DIJK, 

1978). “Conceituar documento como conjunto de signos ou mensagens fixas 

mediante tratamento sobre um suporte” (ESCARPIT, 1977, apud Marino, 

1993, apud Fiorentini, 1994 ) não nos permite caracterizá-lo como material 

pronto e acabado, mas como passível de uma nova leitura e nova produção 

informativa pelo sujeito. 

 Apesar de permitir a materialização de mensagens, um dado suporte 

não constitui o documento, mas o abriga, à maneira de uma ferramenta de 

trabalho através da qual o receptor pode atuar para construir, desconstruir e 

reconstruir o sentido e o conhecimento de forma ativa e criativa. A informação 

se organiza em função da especificidade do canal e do conteúdo da mensagem, 

o que nos leva a discriminar os códigos que interferirão na construção do 

documento didático e os modos de representação privilegiados (FIORENTINI, 

1994).

 Uma abordagem sistemática para o tratamento das diferentes linguagens 

e os seus canais de suporte numa proposta pedagógica deveria ser elaborada 

de forma a:

 

não extrapolar uma comunicação em outra que não lhe é 
pertinente. Na realidade, o importante é o fato de que as 
formas de comunicação utilizadas sejam elas documentos 
sonoros, visuais, audiovisuais e informáticos, são 
componentes do processo pedagógico e como tal integram-
se de forma substancial ao texto (MARINO,1993 apud 
FIORENTINI). 

 As possibilidades educacionais ensejadas pelas mídias, especialmente a 

mídia computacional, devem ser utilizadas de forma discriminada e consistente para 

oferecer uma aprendizagem efetiva. Apenas uma compreensão aprofundada de suas 

possibilidades comunicativas e educacionais poderá assegurar um uso criativo e 
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Leia as perguntas abaixo, reflita e comente:

- Você já leu algum livro que foi adaptado para o cinema?  
- Como você percebeu a diferença de tratamento da história nessas duas 
linguagens?  
- Você acha que a transposição de uma mídia (impressa) para outra (cinema) 
foi bem sucedida?  
- A seu ver, a transposição entre duas mídias alterou fundamentalmente algum 
aspecto da história? Como? Explique.

inovador. 

 Segundo Marino (1993), “é necessário construir o discurso, o signo e o texto 

a partir da própria capacidade expressiva que cada linguagem oferece, permitindo 

tornar o ato didático  um ato de produção de sentido”.  Precisamos de uma teoria de 

comunicação pedagógica que amplie “o universo textual de uma disciplina curricular 

para os diferentes suportes que mobilizam as categorias comunicativas necessárias 

ao seu desenvolvimento”.

 A configuração de instrumentos de trabalho em função do receptor, do 

emissor e do contexto é determinante da perspectiva do texto em relação aos tipos 

de mensagem, à quantidade de informação e à forma que assumem em cada caso, 

mobilizando as várias formas de memória (visual, olfativa, táctil, auditiva) e os signos 

icônicos, acústicos e linguísticos, importantes na aprendizagem” (MARINO, 1993 

apud FIORENTINI, 1994).

 

 

 

 

 

 

 

 No encontro presencial, discutiremos várias abordagens didáticas para se 

incorporar a mídia educacional e a pedagogia da comunicação em sua prática 

docente. A partir desses textos básicos, complementares e leituras sugeridas, 

você poderá iniciar uma longa trajetória na pesquisa e no planejamento de 

atividades em sala de aula, oficinas, projetos  e práticas com seus alunos. 

 Você poderá começar a compreender o uso da mídia em sala de aula não 

apenas como recurso para se ilustrarem conteúdos curriculares mas em todas as 

suas possibilidades educacionais. Você poderá entendê-la como recurso e como 

conteúdo em si mesmo, capaz de transformar o sujeito espectador, consumidor 

de produtos de mídia, em sujeito criativo, produtor e profundo conhecedor 

de textos de mídia, compreendendo seus papéis na produção social, política, 

econômica e cultural. 
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 Esperamos que você tenha gostado dessa disciplina e que possa fazer 

um grande proveito dos assuntos aqui tratados, incorporando e propondo 

abordagens inovadoras com uma pedagogia pela e para a mídia, que venham a 

enriquecer tanto a aprendizagem de seus alunos quanto sua prática pedagógica. 

Atividade Final – Construa uma lista com os seus filmes preferidos.

Lista dos filmes que mais apreciou assistir -  Elabore uma lista com três 
colunas na quais você alinha:
-  na primeira coluna os filmes que mais gostou;
- na segunda coluna, porque gostou;
- e na terceira coluna, os temas ou questões presentes naquele com as quais 
poderia trabalhar em um contexto educativo;

Objetivo - se destina a resgatarmos a nossa história de leituras de textos 
videográficos e cinematográficos e elaborarmos um inventário das possibilidades 
de uso didático.

Coloque no Fórum sua lista de filmes para socializar com os colegas.  
Você também poderá conhecer quais os filmes recomendados por eles. Não 
deixe de compartilhar no fórum, a sua opinião sobre um assunto tão instigante. 
Os nossos filmes favoritos sussitam um debate entusiasmado! 
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Sugestões de aprofundamento da atividade final da Unidade 5:

Variação opcional 1 - elabore uma lista de vídeos da TV Professor ( fazer em 
casa ou no trabalho) que já utilizou com três categorias: título/áreas e temáticas 
de aplicação/ conteúdos curriculares ou temas transversais que podem ser 
trabalhados /estratégias e didáticas que podem ser empregadas.

Variação opcional 2 - peça aos seus alunos (quarta série) para elaborarem 
uma lista de filmes que já assistiram com 3 categorias: filme/ o que mais gostou 
no filme/ porque gostou.

Atividade no Wiki -  Agregue os filmes recomendados pelos colegas em sua lista, 
e tente construir uma lista no WIKI chamado BANCO DE FILMES. 

VAMOS JUNTOS CONSTRUIR UM BANCO DE FILMES com a 
ferramenta WIKI.

No Wiki propomos a construção coletiva de um banco de filmes que fazem 
referência a diferentes contextos, experiências e processos educacionais. 
Para participar da construção desse Banco de Filmes, siga o passo a passo 
elaborado por Cleonice Bittencourt.

Em nosso Banco de Filmes, disponibilizando uma ordem alfabética, e pedimos 
que você adicione um pequeno comentário sobre o motivo de estar indicando o 
filme em questão. 

Divirta-se!
 

Passo-a-passo de como editar um texto na ferramenta wiki

1. Na tela abaixo, clique na aba EDITAR.
2. Na tela que irá aparecer você poderá incluir suas sugestões, digitando-as. 
Para colocar link para alguma página na web basta selecionar o endereço e 
apertar . Irá aparecer uma outra página para que coloque o endereço a ser 
visitado. Clique em OK para finalizar.
3. Clique em VER ESBOÇO para visualizar como o texto irá aparecer. Caso 
concorde. 
4. Clique em GRAVAR. 

Pronto! As modificações já foram salvas. Caso queira inserir novos comentários 
basta repetir o passo-a-passo.
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