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MESA 1 – LITERACIA MEDIÁTICA E ESPAÇO PÚBLICO 

 

A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva como espaço público inclusivo: as boas práticas 

do serviço Biblioteca no Apoio à Inclusão (BAI) 

Aida Alves, Maria Peixoto e Sandra Estêvão Rodrigues – Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 

 

Palavras-chave: biblioteca pública; serviço público inclusivo; educação não formal; literacia digital. 

 

A comunicação com o título em epígrafe pretende expor as práticas levadas a cabo pela Biblioteca Lúcio 

Craveiro da Silva no desenvolvimento de diferentes literacias junto da comunidade local. Algumas das 

literacias trabalhadas junto da população são: a literacia da informação, a literacia digital, a multimédia, a 

literacia da leitura, da escrita e a alfabetização digital. Sabemos que estas importantes literacias ajudam a 

aumentar os níveis de informação e conhecimento, a desenvolver o pensamento crítico e a combater a 

infoexclusão. Articulada com a educação dos cidadãos, a educação não-formal volta-se para a formação de 

cidadãos livres, emancipados, portadores de um leque diversificado de direitos, assim como de deveres. A 

Biblioteca funciona como espaço público de inclusão e de cidadania. 

Pretende-se apresentar casos de boas práticas levadas a cabo na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, 

dando especial destaque ao serviço Biblioteca no Apoio à Inclusão. Este tem como objetivo fomentar o 

acesso à leitura e à informação para todos, sem descurar os novos formatos e recursos emergentes. Tem um 

programa continuado de iniciativas criativas e integradoras, em contexto informal, onde são acolhidas 

pessoas com necessidades educativas especiais. Pretende-se que no espaço público da biblioteca, estas 

pessoas consigam construir um conjunto de saberes e habilidades (instrumentalidade técnica) fundamentais 

para a sua autonomização como cidadãos. As ações desenvolvidas na Biblioteca, passam pelo acolhimento e 

atendimento personalizado a pessoas com necessidades especiais (cegas, surdas, mobilidade reduzida, 

deficiência intelectual, entre outras), pela disponibilização e formação em equipamentos e softwares que 

apoiam o desenvolvimento de competências de escrita, de leitura, em formatos digitais multimédia (tais 

como a legendagem, a áudio-descrição, a acessibilidade e navegação nos sítios da internet). Este serviço 

ajuda à construção de espaços de socialização e integração de saberes, desenvolvimento de capacidades 

comunicativas. Para estas ações exigem-se recursos e equipamentos específicos (tecnologias de apoio), bem 

como pessoal qualificado.  

No espaço público biblioteca, cada indivíduo é especial. Qualquer cidadão pode aceder à informação e à 

documentação de igual forma, ao longo da sua vida, de forma a ajudá-lo a (auto)modelar-se como cidadão, 

mais autónomo e informado, num processo contínuo de participação ativa. Para que tal seja possível, é 

premente este rasgo de reflexão e sensibilização junto da comunidade científica e técnica para mostrar que 

as bibliotecas são e podem ser ainda mais espaços integradores, desde que desenvolvido o seu potencial 

educador, fortalecido o seu papel social e reforçadas as redes de parceria. As bibliotecas trabalham em rede 

com demais parceiros institucionais e técnicos especializados, que as ajudam a melhor servir o cidadão 

deficiente. Todos os cidadãos são desafiados nas bibliotecas à promoção de uma educação cidadã, 

participativa e emancipatória.  



10 
 

Um estudo sobre a Literacia Crítica dos Media no Desenvolvimento Social e 

Humano em países com alto índice desigualdade: O caso Pró e Contra 

Impeachment da Presidenta da República Federativa do Brasil em 2016 

Paola Madeira Nazário – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: literacia dos media; economia política da comunicação; desenvolvimento social e 

humano; monopólio da comunicação. 

 

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) atribui às redes sociais o papel de reconfigurar a 

esfera pública e reinventar formas de controle, embate e manutenção do poder. Esse fato requer um novo 

olhar sobre a cidadania a partir da literacia dos media, disciplina fundamental para a diminuição dos níveis de 

desigualdades sociais e configuração da esfera pública.  

Ao observar a organização da sociedade civil nas manifestações pró e contra impeachment da Presidenta da 

República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, em 2016, essa pesquisa tem o objetivo de entender as 

aplicabilidades da Educação dos Medias como promotora de um projeto democrático de participação cívica e 

Desenvolvimento Social e Humano (IDH). Pois, nas TIC existe a contradição de seu fortalecimento servir tanto 

ao poder hegemônico, quanto para a articulação dos movimentos de resistência a esse poder. 

Como objeto empírico se utiliza o conteúdo jornalístico divulgado pela mídia hegemônica brasileira; televisão 

aberta, jornal e revista impressa. A coleta de dados é feita das principais matérias divulgadas no Jornal 

Nacional, Folha de São Paulo e Revista Veja de 4 de março a 11 de maio de 2016.  

Esse artigo prima por compreender a repercussão da opinião pública na rede social Facebook diante da 

característica de monopólio da informação a qual se estrutura a comunicação social brasileira. Além de 

averiguar de que maneira esse cenário repercutiu em ações de cidadania efetivas para o debate na esfera 

pública e no IDH do país. 

A revisão bibliográfica e análise dos dados são tratados dialeticamente no estudo de duas categorias da 

Economia Política da Comunicação (Hegemonia e Ideologia), aplicando-as no estudo da educação para os 

media com foco na Literacia Crítica. O trabalho teórico metodológico adota a corrente sociológica sobre o 

Desenvolvimento Social e Humano, sendo a comunicação uma das liberdades fundamentais. 

Conclui-se que a inexistência de processos educativos e a alta desigualdade geralmente são intimamente 

relacionados, sendo o acesso desigual às novas tecnologias de informação e Comunicação fator fundamental 

para o baixo IDSH.  

No entanto, a análise sugere também que em alguns casos, cada variável desempenha um papel importante 

em explicar o contrassenso de teorias, conceitos, métodos de análise e índices sobre o Desenvolvimento 

Social. Os quais, na sua totalidade, informam que o acesso e utilização das TIC nas comunidades é 

proporcional ao seu nível de democracia e rentabilidades. No entanto, percebe-se que as redes sociais estão 

a estimular cada vez mais as comunidades a organizarem-se a tentar expor injustiças em todas as partes do 

mundo, inclusive e com maior repercussão pública em sociedades desiguais. 
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Reflexões sobre o espaço público 

Margarida Toscano – Rede de Bibliotecas Escolares 

 

Palavras-chave: público; privado; argumentação. 

 

A narrativa habermasiana do espaço público, dos anos 60, nasceu num contexto bem diferente daquele que 

suporta, em grande parte, os novos espaços públicos do séc. XXI: a tecnologia, a Internet e as redes sociais. 

No entanto, alguns conceitos habermasianos – esfera pública, privada, espaço público como espaço de 

argumentação – continuam a ser incontornáveis para pensarmos algumas das suas transformações 

estruturais na atualidade. Aliás, a alteração e diluição de fronteiras entre público/privado, e a transformação 

da esfera pública em esfera representativa e aclamativa são fenómenos cuja emergência Habermas já 

identificou em ligação, entre outros, com o declínio do capitalismo liberal e o desenvolvimento da 

comunicação de massas. 

A desmaterialização, a crescente privatização de elementos públicos, a publicitação do privado, a 

fragmentação e a imediatez na comunicação, não têm hoje precedentes e exigem novos conceitos. Mas para 

quem, como nós, não renuncia a um tipo ideal (no sentido weberiano) de espaço público como espaço de 

diálogo racional sobre o que é comum, de resolução de conflitos e de diferenças, alguns elementos do 

pensamento de Habermas continuam essenciais. 

A comunicação que nos propomos apresentar será uma reflexão crítica sobre as alterações do espaço 

público que fomos referindo acima e que se têm aprofundado nas sociedades atuais. Usaremos o modelo de 

espaço público e a teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas como pontos de partida. Recorreremos, 

ainda, a novos autores como Daniel Innerarity e Byung-Chul Han, cujo objeto são já os novos espaços 

públicos mediatizados do séc. XXI. Propomo-nos igualmente chamar a atenção para a importância de, no 

âmbito da educação para os media e para a cidadania, não se perder de vista a ideia de espaço público como 

espaço de discussão racional. E, concomitantemente, para a importância de uma educação para a 

argumentação e a ética da discussão. 
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Repertórios de cidadania: identidade, ideário, educação e mediatização 

Andreia Sofia Martins – Coolpolitics 

 

Palavras-chave: cidadania; repertórios; literacia cívica; literacia mediática; capital cívico. 

 

O conceito de cidadania é tão evolutivo e dinâmico quanto diversas foram e são as conceções de indivíduo e 

de organização humana, contendo em si uma dimensão de legitimidade política, construção identitária e de 

valores. Pensar sobre o seu significado, hoje e para o futuro que visionarmos, deve ser, necessariamente, um 

exercício de compreensão histórica, política, social e cultural, que possa, na sequência, (ajudar a) afirmar o 

paradigma de identidade cívica e a sua concretização num projeto de sociedade. 

A comunicação que aqui se propõe baseia-se na revisão de literatura nacional e internacional sobre 

educação cívica e mediática, conceitos relativos de literacia e respetiva legislação portuguesa e europeia, 

fazendo convergir em repertórios de (educação para a) cidadania uma análise diacrónica, da Revolução 

Francesa à atualidade, aos seguintes aspetos: acontecimentos históricos; ideário político; mediatização; 

visões sobre cidadão e cidadania que neles cabem; abordagens, linguagens, imagens e símbolos utilizadas; 

meios de comunicar; padrões no modo de pensar; processos culturais em curso num dado tempo; valores 

vigentes; cultura política e modos de socialização, relações e interações caracterizantes de um coletivo ou de 

um tempo; modos de educar; espaços de participação na vida pública, experimentação e transformação 

cívica (impulsionada por um compasso tecnológico). 

Implícito nesta caracterização e análise diacrónica, estará a definição e reflexão sobre o conceito de capital 

cívico, enquanto conjunto de normas, valores e convicções que fomentam a cooperação e a prossecução do 

bem coletivo; o papel das literacias (cívica e mediática concretamente) no processo de emancipação do 

cidadão, bem como que estruturas sociais promovem mecanismos que fomentam e/ou concretizam a 

participação e representação do cidadão nos processos de decisão pública. 
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Ecranvidência, pós-verdade e espaço público – proposta de ‘Educação Mediática’ no 

2.º e 3.º ciclo 

Luíz Humberto Marcos – Museu Nacional da Imprensa, CECS/UMinho e CELCC/ISMAI 

 

Palavras-chave: ecranvidência; pós-verdade; espaço público; escola ativa; educação mediática. 

 

As três últimas décadas, e muito especialmente os últimos vinte anos, estão marcados por uma revolução 

silenciosa que transforma todas as relações sociais. Quase impercetivelmente, as mudanças vão-se 

infiltrando no tecido social, nos comportamentos e nas atitudes, e rapidamente vamos absorvendo as 

inovações tecnológicas como se fossem próteses reguladoras do nosso metabolismo geral. 

Tendo como pano de fundo aquilo que carateriza como a ‘sociedade da ecranvidência’, o autor aborda as 

contradições deste tempo de ‘pós-verdade’ em que vivemos, para sublinhar a importância de uma nova 

escola na construção de uma cidadania ativa. 

Esta cidadania depende sobremaneira de um tríptico central – Escola-Media-Cultura – que crie um espaço 

público dinamizador dos valores democráticos, contra as ofensivas demagógicas de populismos perigosos 

que ameaçam direitos fundamentais como a liberdade e a solidariedade. Neste contexto, o autor defende 

mudanças de atitude: nos professores, na gestão escolar, na articulação da escola com as instituições locais e 

regionais, nas formas de comunicação, na democratização da cultura e na estrutura curricular. Existe 

infraestrutura, precisamos de mudança de hábitos e processos. E as tecnologias da informação devem atuar 

como potencial transformador, na perspetiva da ‘sociedade da ecranvidência’. 

Com este enquadramento, é proposta uma nova relação da escola com as estruturas culturais e com os 

media. Aponta-se para a criação de redes interativas que, partindo da escola básica para os restantes níveis 

de ensino-aprendizagem, provoquem mudanças estratégicas fomentadoras da criatividade e da cidadania 

ativa. 

Para abrir espaços à criação, à autonomia, ao pensamento crítico e à inovação transformadora, o autor 

defende uma relação mais forte da escola com os media. É preciso sensibilizar a sociedade, a partir das 

camadas mais jovens, para uma análise e apreensão crítica da informação mediática, no contexto do seu 

processo educativo. Por isso, é proposta a obrigatoriedade de uma disciplina, transversal ao 2.º e 3.º ciclos, 

denominada Educação Mediática, que abranja todos os alunos entre os 10 e os 18 anos, em dois anos pelo 

menos, de acordo com as opções da gestão de cada escola ou agrupamento escolar. A cidadania ativa, 

necessária a um novo espaço público, pressupõe uma escola transformadora e crítica. 
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MESA 2 – COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTOS SOBRE OS MEDIA 

 

Transformação digital e competências digitais: estratégias de gestão e literacia 

Paula Ochôa e Leonor Gaspar Pinto – CHAM/NOVA/UAC 

 

Palavras-chave: transformação digital; gestão do talento; competências digitais; cidadania. 

 

A Estratégia Europa 2020, enquanto quadro de referência para o crescimento e emprego, visa criar as 

condições para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da União Europeia (UE) durante a década 

em curso, de forma a ultrapassar as deficiências estruturais da economia, melhorar a sua competitividade e 

produtividade e garantir uma economia social de mercado sustentável. O rápido processo de digitalização da 

sociedade tem sido gerador de constantes mudanças, reajustamentos de objetivos e metas, em áreas de 

operacionalização estratégica como o Emprego, a Educação e a Inclusão Social. Torna-se essencial garantir 

que os cidadãos/cidadãs na UE possuem as competências digitais que permitam participar e tirar partido das 

oportunidades digitais e atenuar o risco de exclusão. 

O debate em torno do investimento em capital humano e do desenvolvimento de competências na 

denominada transformação digital caracteriza-se pela atenção dada à velocidade da mudança e inovação 

(4.0), à convergência tecnológica e à corresponsabilização de atores públicos e privados para criar o talento 

necessário para enfrentar os desafios do mundo digital (por exemplo, a Coligação para a Criação de 

Competências e Emprego na Área Digital). A gestão estratégica do talento, ao posicionar as competências 

digitais alinhadas com as prioridades das organizações e da sociedade em geral, contribui para ultrapassar o 

gap de competências digitais. 

Tendo como objetivo participar nesse debate e demonstrar a importância da gestão de talento e da 

transversalidade da literacia dos media e informação, esta comunicação enquadra-se na linha de 

investigação interdisciplinar da Inovação 4.0, discutindo a necessidade das organizações alargarem as suas 

redes de aprendizagem através da participação do cidadão. São analisadas três dinâmicas de gestão na 

transformação digital com implicações diretas na tipologia de empregos e perfis de competências: a 

valorização da gestão do talento no combate ao gap de competências digitais; o efeito da transformação 

digital nos instrumentos de política da UE, designadamente no Quadro de Referência Europeu de 

Competências Digitais para Cidadãos; e o papel dos espaços de cidadania ativa, como a Ciência do Cidadão e 

os living labs. 
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Competências de literacia mediática em Portugal: Um estudo com alunos do ensino 

básico 

Armanda P. M. Matos, Ana Maria Seixas, Maria Isabel Festas e Vítor Tomé – FPCE/UC e CIAC/UAlg 

 

Os meios de comunicação têm vindo a ocupar um espaço de crescente dimensão e relevância na sociedade, 

impregnando os diferentes contextos de ação e de interação no quotidiano dos cidadãos. Neste cenário 

comunicacional, a literacia mediática surge como uma condição essencial para o exercício de uma cidadania 

participativa e para a inclusão social na sociedade da informação. No entanto, quaisquer propostas 

educativas visando formar os cidadãos para acederem aos media, compreenderem e criarem mensagens e 

textos mediáticos devem alicerçar-se no conhecimento e na compreensão das necessidades que os cidadãos 

apresentam na área da literacia mediática.  

Neste trabalho apresentamos um projeto de investigação que visa conhecer o nível de competências de 

literacia mediática de estudantes e docentes de diferentes níveis de ensino, tendo em vista a elaboração de 

propostas formativas adequadas e eficazes. Trata-se de um projeto desenvolvido no âmbito da rede 

ALFAMED, uma rede interinstitucional euroamericana que tem o compromisso de colaborar no desenho, 

desenvolvimento e difusão de trabalhos de investigação sobre competências de literacia mediática, em 

países latino-americanos e europeus. Este projeto baseia-se no quadro conceptual proposto por Ferrés e 

Piscitelli (2012), que apresenta um conjunto de seis dimensões que configuram o conceito de competências 

de literacia mediática: a linguagem, a tecnologia, os processos de produção e programação, a ideologia e os 

valores, a receção e audiências e a dimensão estética. 

Pretende-se, mais especificamente, descrever o estudo que está a ser desenvolvido com um dos grupos-alvo 

deste projeto, os alunos do ensino básico, de idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos. Trata-se de um 

estudo de natureza quantitativa, não experimental, exploratório e descritivo. Proceder-se-á à descrição do 

processo de conceção do questionário utilizado para a recolha de dados, apresentando-se alguns resultados 

relativos às características psicométricas deste instrumento, bem como dados preliminares sobre as 

competências de literacia mediática dos participantes. 
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Evolución de la dieta mediática de los estudiantes universitarios a través de los 

medios digitales emergentes (smartphone y tablet) 

Álex Buitrago, Agustín García Matilla e Eva Navarro - Universidad de Valladolid 

 

Palavras-chave: dieta mediática; estudiantes universitarios; consumo mediático; educación 

mediática. 

 

Vivimos tiempos en los que el consumo mediático determina nuestras vidas durante las 24 horas del día. 

Concretamente, a raíz de la generalización de los medios digitales emergentes (smartphones y tablets) 

nuestra rutina cotidiana viene marcada por el consumo constante de productos mediáticos a través de 

pantallas de diferente tamaño que parcelan y compartimentan nuestra jornada. Hoy en día cuesta concebir 

nuestra vida sin la consulta diaria de aplicaciones que hace no tantos años resultaban completamente 

desconocidas para nosotros: Facebook, WhatsApp, Twitter, los diferentes productos de Google, etc. Todos 

estos programas, aplicaciones y servicios nos han proporcionado utilidades que facilitan numerosas tareas 

de nuestro día a día; pero, al mismo tiempo, una gestión no cuidada de su consumo puede hacer que lleguen 

a provocar en el usuario la sensación de desborde, esclavitud, ansiedad o falta de concentración ante la 

constante necesidad de atender paralelamente a todas ellas. En este sentido, al propio desglose que cada 

usuario puede llevar a cabo del consumo mediático que lleva a cabo a lo largo de toda una jornada es a lo 

que hemos venido denominando como “dieta mediática”. Y desde hace años señalamos en cada una de 

nuestras investigaciones la necesidad de llevar a cabo un autodiagnóstico personal de dicha “dieta 

mediática” como primer paso para establecer un consumo de medios responsable que permita obtener 

todos los beneficios de la actual realidad mediática sin incurrir en ninguno de los efectos negativos antes 

indicados. 

A nivel metodológico, a lo largo de esta comunicación nos vamos a centrar en el work in progress de la 

investigación en la que nos encontramos actualmente inmersos. Se trata del proyecto nacional de I+D+i 

“Competencias mediáticas de la ciudadanía en medios emergentes. Prácticas innovadoras y estrategias 

comunicativas en contextos múltiples” (competenciamediatica.com), financiado por Ministerio español de 

Ciencia. Uno de los focos de dicha investigación se centra en el ámbito universitario, colectivo con el hemos 

trabajado en pasadas investigaciones y sobre el que estamos aplicando un nuevo test de estudio centrado 

en sus hábitos de consumo mediático. Los resultados revelan que a raíz de la aparición de los medios 

digitales emergentes (smartphone y tablet), y de la generalización masiva de las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, etc.) la forma de consumir medios de los estudiantes universitarios se ha visto 

modificada radicalmente. 
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Jovens e atualidade: os media sociais e a promoção de competências cívico-políticas 

Inês Amaral e Patrícia Silveira – CECS/UMinho, ISMT, UAL e IADE/UEuropeia 

 

Palavras-chave: jovens; atualidade; media sociais; literacia mediática. 

 

As transformações no panorama mediático e as implicações destas ao nível do uso dos media pelas gerações 

mais jovens têm sido objeto de estudo de várias investigações. Ainda assim, menos atenção tem sido 

debruçada sobre o modo como os media digitais se podem constituir como meios privilegiados para o 

acompanhamento da atualidade e o conhecimento do mundo, e para o desenvolvimento da socialização 

cívico-política. As investigações em torno desta problemática documentam que os mais jovens revelam 

apatia e desinteresse pelas questões “sérias” da sociedade e do mundo, tal como falta de motivação para 

acompanhar estes assuntos. Esta ausência de motivação é considerada resultado de pouca inovação nos 

conteúdos e falta de adequação dos formatos às preferências e gostos dos públicos mais jovens, numa altura 

em que as fontes de informação são múltiplas e dispersas, e competem com o investimento em formas de 

entretenimento inovadoras e atrativas com uma forte presença no âmbito das culturas juvenis.  

Em tempos de crise e de terrorismo, e de impasses políticos e económicos, desenvolvemos esta pesquisa, 

em contexto nacional, com o propósito de compreender os modos de apropriação que os jovens adultos 

fazem dos media sociais e de como estes se podem constituir como veículos para o acompanhamento da 

atualidade, o desenvolvimento de competências de literacia mediática e a participação cívica. Objectivámos 

analisar se (e de que modo) a apropriação da técnica potencia a participação cívica, mapear o tipo de 

consumos informativos e aferir como as competências de literacia mediática se relacionam com a forma de 

acompanhar a atualidade. Metodologicamente, esta investigação envolveu a realização de quatro grupos de 

foco junto de 36 jovens universitários das zonas de Coimbra e de Lisboa, provenientes de distintos 

backgrounds familiares e sociais.  

Procurando contribuir para um campo de análise que tem vindo a emergir no contexto da investigação 

nacional, este trabalho coloca assim a tónica nas questões da literacia para as notícias, e no modo como as 

plataformas mediáticas sociais podem assumir-se como espaços para os jovens se entrosarem nas questões 

da sociedade civil, desenvolverem competências sociais, partilharem informações, questionarem e 

refletirem sobre o mundo. 
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Literacia da informação e comportamentos de leitura nos formatos digital e 

impresso 

Ana Terra – ISCAP/IPP 

 

Palavras-chave: literacia da informação; comportamento leitor; leitura digital. 

 

Entendendo-se a literacia da informação como um conjunto coordenado de competências para a pesquisa, 

acesso, avaliação, seleção e uso crítico da informação, apresentada em qualquer tipo de suporte/média, é 

inegável que os processos de leitura estão no âmago do desenvolvimento deste tipo de literacia.  

Neste pressuposto, a comunicação proposta visa apresentar e discutir os dados de uma pesquisa sobre as 

preferências e os comportamentos de leitura de uma amostra de estudantes do ensino superior 

relativamente ao uso de textos em formato digital e impresso. Para a recolha de dados foi aplicado um 

inquérito disponível online, tendo sido recolhidos 262 questionários válidos através de uma amostra por 

conveniência. Serão descritos e analisados os resultados relativos à influência que os formatos digitais e 

impressos apresentam no que concerne ao comportamento leitor dos estudantes, nomeadamente a 

capacidade para recordar ideias, mecanismos de apropriação ativa do texto e o grau de concentração 

durante a leitura, entre outros. A importância de variáveis como a língua dos textos ou a sua dimensão para 

a determinação de preferência de formatos de acesso ao texto será também considerada. A tipificação dos 

diferentes dispositivos tecnológicos usados pelos estudantes para acesso aos textos será igualmente 

relacionada com os diferentes tipos de leitura praticados.  

A análise crítica dos resultados será contextualizada com uma revisão da literatura relativa às preferências 

de leitura dos jovens no que concerne ao uso de médias digitais e/ou ao suporte impresso, no contexto 

específico do processo de ensino-aprendizagem. A literatura com enfoque no papel da literacia da 

informação para o sucesso académico de estudantes do ensino superior fundamentará também o 

tratamento dos dados recolhidos. 
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MESA 3 – LITERACIA, COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 

 

O grau zero da literacia para a publicidade na escola. Uma primeira abordagem 

exploratória… 

Helena Pires – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: publicidade; literacia; ensino/aprendizagem informal; aprendizagem ao longo da 

vida. 

 

A publicidade integra o conjunto das experiências e saberes que assimilamos informalmente no quotidiano. 

Imersas nesta atmosfera publicitária, as crianças vão desde cedo desenvolvendo as suas próprias 

competências semióticas, as quais não encontram, frequentemente, lugar de expressão ou de discussão na 

escola. 

É sabido que algum trabalho, no âmbito da literacia para os media, incidindo nomeadamente sobre a 

publicidade e os mais jovens, já terá vindo a ser feito neste contexto educativo. Em particular, é conhecido o 

programa Media Smart, que terá inspirado algumas práticas de pesquisa e de ensino em Portugal. Porém, 

tais iniciativas nem sempre são eficazmente adaptadas aos contextos culturais e locais, por um lado, e 

centram-se num modelo de literacia que não valoriza suficientemente, de forma articulada com os 

programas oficiais, as competências e conhecimentos informalmente adquiridos, por outro. Assim, torna-se 

prioritário privilegiar o conhecimento aprofundado das competências hermenêuticas e da capacidade crítica 

informalmente desenvolvidas pelas crianças enquanto consumidoras de publicidade, o que implica, num 

primeiro momento, uma espécie de inversão de papéis, tomando o formador o lugar do aprendiz (Arends, 

1995).  

Em particular, esta proposta visa dar conta de uma abordagem exploratória ao papel da publicidade no 

processo de “aprendizagem ao longo da vida” (Torres, 1995; Roldão, 1996; Bentley, 1998; Field, 2000), na 

sua articulação com a escola. Para tal, a investigadora procurou perspetivar a sua pesquisa e ação tendo em 

vista refletir e discutir sobre a importância de (des)aprender com as crianças, o que nesta pesquisa se afigura 

enquanto grau zero essencial à prática da literacia no contexto da educação. A publicidade é aqui defendida 

como um veículo de literacia complementar, potencialmente articulado com os restantes conteúdos 

previstos no programa oficial de ensino. É objetivo desta pesquisa, com base nos resultados obtidos, discutir 

a importância da publicidade a dois níveis: 

 no desenvolvimento de competências linguísticas, plásticas, de composição visual e de criatividade 

em geral; 

 na formação cívica e crítica dos estudantes. 

Tendo este propósito em vista, a investigadora desenvolveu uma sessão participativa em sala de aula, 

incidindo sobre uma turma-piloto de 2.º ano, 1.º ciclo, tendo baseado a sua investigação na observação 

participante, bem como na análise visual (Kress, 2010; Van Leeuwen, 2005) de materiais publicitários 

produzidos pelos alunos, no contexto dessa mesma investigação-ação. 
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O efeito da rotulagem nas decisões de compra de cereais para crianças pelos pais: 

comparação entre a rotulagem semafórica e os valores de referência 

Luísa Agante e Maria João Silva – FEP e NOVASBE 

 

Palavras-chave: cereais; rotulagem nutricional; pais; crianças; obesidade. 

 

Este estudo visa analisar o efeito de diferentes tipos de sistemas de rotulagem nas decisões de compra dos 

pais num produto específico: os cereais de pequeno-almoço. Mais precisamente, tenta entender de que 

forma os rótulos afetam a percepção que os pais têm sobre o teor saudável dos cereais, e se a informação 

nutricional tem algum efeito nas intenções de compra de cereais de pequeno-almoço para os seus filhos. 

Os sistemas de Rotulagem Nutricional são considerados uma ferramenta para o combate à obesidade dado 

que contribuem para escolhas mais informadas e auxiliam os consumidores a fazer escolhas nutricionais 

mais saudáveis. No entanto esta ferramenta só tem sucesso se os consumidores conseguirem entender a 

informação contida no rótulo e se a incorporarem nas suas decisões de compra. 

Metodologicamente foi desenvolvido um estudo com 135 pais portugueses de crianças entre os 4 e os 12 

anos de idade. Os pais responderam a um questionário com um de três menus hipotéticos de cereais. Os 

menus apenas diferiam na técnica de rotulagem utilizada: sem rótulo (grupo de controlo), com rótulo 

contendo os valores de referência (grupo experimental 1) ou o rótulo semafórico (grupo experimental 2). 

Adicionalmente foram realizadas 20 entrevistas a um grupo diferente de pais de modo a realizar uma tarefa 

de memorização da informação do rótulo.  

Este estudo sugere que nenhum dos sistemas de rotulagem (valores de referência ou semafórico) é eficaz 

em auxiliar os pais a fazer decisões de compra de cereais mais saudáveis para os seus filhos. Deste modo é 

necessário promover outro tipo de medidas para encorajar o consumo de comida mais saudável e ajudar a 

combater a obesidade. 
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Publicidade, redes sociais e literacia dos media: Sonho de Valsa, a marca amiga dos 

namorados 

Letícia Barbosa Torres Americano, Alvaro Eduardo Trigueiro Americano e Gabriela Borges Martins 

Caravela – Universidade do Algarve e Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Palavras-chave: redes sociais; comunicação mercadológica; literacia dos media; marcas. 

 

O foco desta proposta é discutir a relação dos adolescentes e jovens adultos com a publicidade e ações de 

marketing no ambiente imersivo das redes sociais na internet, um fenômeno crescente em quantidade e 

intensidade. Entre as principais estratégias de comunicação mercadológica em redes sociais estão a 

promoção e a valorização do conteúdo produzido pelo usuário, a criação de comunidades de marcas e ações 

de interação com o consumidor. Elegemos estudar o assunto a partir da perspectiva da Literacia dos Média, 

tendo como principal fundamentação teórica o trabalho La competencia mediática: propuesta articulada de 

dimensiones e indicadores (Ferrés e Piscitelli, 2012). O objeto de estudo escolhido foi a campanha “Plantão 

do Amor” da marca brasileira de bombom Sonho de Valsa. Criada para celebrar o Dia dos Namorados de 

2013, as ações desenvolvidas buscaram o engajamento do público com o uso, de forma intensiva e 

integrada, de múltiplas plataformas de rede social e comunicação em tempo real com o usuário. Essa 

iniciativa é considerada, pela mídia especializada, a primeira campanha de real time marketing do Brasil e 

devido ao sucesso em termos de alcance e participação, foi continuada nos anos seguintes. 

Para realizar a pesquisa, examinamos as ações de comunicação ocorridas durante as oito horas de duração 

do “Plantão do Amor” nas diversas plataformas utilizadas, como Facebook, Twitter e Instagram. O material 

coletado nos permite analisar a comunicação entre os usuários e a marca levando-se em conta as dimensões 

da competência mediática apontadas por Ferrés e Piscitelli (2012), a saber, Linguagem, Tecnologia, 

Processos de Interação, Processos de Produção e Difusão, Ideologia e Valores e Estética. No entanto, neste 

primeiro trabalho sobre o tema, optamos por focar o estudo em Processos de Interação e seus Indicadores, 

investigando tanto as capacidades do âmbito da expressão, quanto da análise crítica. Sendo assim, a forma 

como o usuário adere às estratégias de publicidade online das marcas e sua percepção sob o tipo de 

comunicação a qual está sendo convidado a participar são centrais para o nosso estudo. 
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Media digitais e cultura do design – uma estória global como definição de um novo 

território de comunicação 

Jorge Brandão Pereira e Vítor Quelhas – ESD/IPCA e ESMAD/IPP 

 

Palavras-chave: design; media digitais; cultura da participação. 

 

A presente comunicação desenvolve a discussão sobre a definição de comunicação na sua relação com os 

media digitais e as abordagens participativas, reconhecendo a ubiquidade da comunicação na sociedade 

como uma das características potenciadoras desta nova definição. 

Envolve uma relação de investigação com a cultura do design e da criatividade, em que se argumenta que o 

design e os media digitais fazem parte da contemporaneidade social, cultural e económica. A emergência e 

visibilidade do design, como metodologia e estratégia, é reconhecida na cultura digital e verificá-lo como 

componente desta definição de comunicação estimula a discussão de um novo modelo. A ubiquidade da 

comunicação e dos media interessa ao design, já que ele incorpora o diálogo entre as partes interessadas 

como condição para o seu desenvolvimento. Propomos a interpretação da comunicação como território e 

sua redefinição no contexto dos media e da cidadania traz à discussão a sua dimensão organizacional, na 

sociedade e na cultura. 

Como parte do mapa de pesquisa proposto e o estudo de caso desenvolvido, a comunicação é o território da 

mediação. A tecnologia apresenta-se como a dimensão visível, pois estabelece comunicação através da 

digitalização. Adoptando uma metodologia de investigação-ação, o trabalho de campo desenvolveu um 

estudo de caso de interface entre design, media digitais, património local, criatividade coletiva e cultura 

participativa. O projeto permitiu argumentar e validar a argumentação de que os media digitais 

participativos são um dos vetores estratégicos para o envolvimento sociocultural dos cidadãos com a 

criatividade e cultura local. 

Como elemento de mediação, assume-se o sistema social e tecnológico onde os media digitais estão no 

centro e são um passo para a transformação, agindo como facilitador e acelerador de processos. 
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MESA 4 – LITERACIA MEDIÁTICA E ENSINO SUPERIOR 

 

Literacia Mediática, Gêneros & Esportes: reflexões sobre abordagens no Ensino 

Superior 

Marta Regina Garcia Cafeo, Noemi Correa Bueno e José Carlos Marques - Universidade Federal 

Paulista "Júlio Mesquita Filho" 

 

Palavras-chave: literacia mediática; mulher; esporte; ensino superior. 

 

O artigo tem como objetivo de refletir sobre as relações sociais de gênero no esporte relacionando com 

competência informacional e midiática. Parte-se do pressuposto que ainda hoje no esporte brasileiro a 

cultura androcêntrica, dificulta a inserção e participação da mulher nos esportes de alto rendimento e que 

essa temática é pouco abordada no Ensino Superior no Brasil, evidenciando que faltam projetos de formação 

e capacitação docentes. 

As escolas, faculdades e universidades são espaços públicos propícios aos processos de socialização e 

integração social; e os professores devem ser preparados para enfrentar as múltiplas dimensões dos debates 

contemporâneos. As mudanças na educação dependem de educadores maduros intelectual e 

emocionalmente, pessoas curiosas, entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar. Portanto o 

educador necessita de uma formação adequada e humanística, para que se sinta preparado para promover 

uma educação transformadora que possibilite uma mudança de conduta e de comportamento e não 

simplesmente o acumulo de conhecimentos (Perrenoud, 1999; Moran, 2009) 

Nesse contexto, torna-se importante o preparo das pessoas para o uso adequado das tecnologias de 

informação e comunicação. O professor universitário que estiver atento às demandas atuais, deve se 

beneficiar dos estudos de literacia mediática, para fomentar o debate de temas relevantes na sociedade 

contemporânea como as questões de gêneros.  

A mulher ainda enfrenta grandes desafios na busca de novos espaços e na ressignificação de sua 

representação social. A desigualdade entre os gêneros estão presentes na sociedade, pois foi construída em 

anos e anos de história, com opressão e com papeis delimitados para homens e mulheres, apesar de já ser 

questionada e combatida de diversas formas, inclusive com aprovação de medidas protetoras para as 

mulheres (Goellner, 2004). 

No campo do esporte não é diferente, apesar dos avanços e da liberação das práticas esportivas, as 

mulheres atletas de alto rendimento ainda enfrentam grandes dificuldades, pois muitas modalidades com 

atributos como agressividade, virilidade, força, potência, vigor foram tipificadas como masculinos (Devide, 

2005). 

Considerando esses aspectos é preciso compreender os media de forma crítica e reflexiva, e desenvolver 

competências de Literacia mediática nos professores do ensino superior pode contribuir com a 

transformação social relacionadas as questões de gêneros. 
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Consumo, infância e mídia na visão de estudantes de licenciatura 

Márcia Barbosa da Silva e Geise Ane Nascimento – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

Palavras-chave: infância; consumo; formação de professores. 

 

Mergulhada desde o nascimento numa cultura do consumo, a criança fica mais vulnerável à problemas como 

a obesidade infantil e à erotização precoce. Para dar conta dessa problemática o consumo infantil ganhou 

espaço como tema transversal no currículo escolar da infância brasileira. No entanto, como os futuros 

professores lidam com essa questão? Quais fatores influenciam sua compreensão acerca dessa 

problemática? Essas questões guiam a presente pesquisa, desenvolvida com estudantes de licenciatura em 

Artes Visuais e em Pedagogia sobre a sua percepção do consumo infantil, procurando levantar que tipo de 

concepção de infância orienta essa percepção. Os estudos foram desenvolvidos com base em autores como 

Ariés e Buckingham, Fusari, Serrano, para pensar as relações entre mídia, consumo e infância. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa exploratória tipificada por Gil, numa abordagem qualitativa. Para a obtenção dos 

dados foram aplicados questionários e elaboradas análises que levaram em consideração a concepção de 

consumo, o papel da mídia e a relação entre consumo e educação.  

As respostas obtidas apontaram uma forte tendência dos estudantes em considerar as crianças indefesas em 

relação às mídias, principalmente televisiva. Por outro lado, acreditam que as influências positivas advindas 

da educação seriam mínimas. Isso mostra que ainda é necessário um estudo mais aprofundado para que 

desenvolvam uma visão mais crítica. Os futuros professores parecem ter uma noção dessa necessidade 

quando apontam que se sentem despreparados e precisariam de mais estudos sobre essa temática. Alguns 

estudantes indicam a interdisciplinaridade como uma forma de ampliar seus conhecimentos ainda em sua 

formação inicial. Foi possível perceber, no entanto, que aqueles estudantes que tinham um tempo maior de 

graduação aparentavam ter uma compreensão melhor, indicando que a formação auxilia a esse 

aprofundamento. Além da formação sobre o consumo e a infância, conhecimentos sobre a linguagem 

midiática também auxiliaria a refletir a respeito de quais práticas ou produções midiáticas poderiam ser 

realizadas com e pelas crianças, de maneira crítica de forma a desvendar os códigos de produção das 

mensagens midiáticas. 
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Literacia da Informação: diagnóstico e propostas de melhoria na formação superior 

Maria Inês Peixoto Braga – ISCAP/IPP 

 

Esta comunicação resulta de uma investigação de Doutoramento levada a cabo numa escola superior 

politécnica portuguesa sobre a Formação para a LI, sobre competências desenvolvidas nos estudantes e 

práticas de ensino adotadas, sendo que parte significativa dos dados agora apresentados e explorados não 

foram integrados na referida Tese.      

O objetivo geral desta investigação é averiguar se a formação superior contribui para o aumento dos níveis 

de Literacia da Informação (LI) dos estudantes do ensino superior politécnico, e alguns dos objetivos 

específicos a que aqui se dará relevo são: analisar a perspetiva de estudantes e docentes sobre a LI, bem 

como as estratégias pedagógicas e a formação para LI. 

Uma revisão da literatura sobre competências de LI, incidindo em referenciais de LI internacionais e estudos 

variados sobre o tema, nomeadamente boas práticas pedagógicas, suporta teoricamente este estudo. 

Quanto ao estudo empírico, recorre-se a metodologias qualitativas e quantitativas, dando-se relevo à 

perceção de docentes com conhecimentos mais profundos sobre as oito licenciaturas da instituição alvo da 

nossa análise. Trata-se dos Coordenadores de curso que darão o seu testemunho sobre o ensino-

aprendizagem da LI, sobre a presença, relações e impactos das Tecnologias da Informação e Comunicação e 

dos Media neste processo.   

Para além dos dados obtidos através da técnica de recolha de dados selecionada para inquirir os referidos 

coordenadores e a bibliotecária da instituição - a entrevista semiestruturada -, interpretar-se-ão e cruzar-se-

ão os dados referidos com outras informações pertinentes sobre o tema, recolhidas junto de docentes e 

estudantes, através do inquérito por questionário.   

Através destas visões cruzadas, pretende-se fazer o diagnóstico de uma realidade tão importante, e se bem 

que a hipótese de que a formação recebida ao longo da licenciatura melhora as competências de literacia da 

informação se revele válida, a média da avaliação dos resultados de um teste de LI aplicado aos estudantes é 

negativa.  
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Qual o lugar da literacia midiática na educação superior? 

Maria Alzira de Almeida Pimenta e Martha Maria Prata-Linhares – UNISO e UFTM 

 

Palavras-chave: literacia midiática; formação de professores; educação superior. 

 

Os modernos recursos tecnológicos têm possibilitado que as mídias tradicionais: jornal, TV e cinema sejam 

disponibilizadas na Internet. Com a criação, multiplicação e diversificação de novos dispositivos 

(especialmente os móveis), o compartilhamento de informações, ideias, valores e interesses se amplia e, 

consequentemente, fornecendo mais material para pesquisa. Sendo assim, a reflexão sobre a utilização das 

ferramentas da web na educação superior justifica-se porque envolve questões relevantes e pertinentes à 

formação de professores como alfabetização/letramento, letramento digital, desenvolvimento de 

pensamento crítico e, finalmente, o desenvolvimento da Inteligência Coletiva, apresentado por Lévy (1999). 

Esta pesquisa trata de analisar a forma como professores da Educação Superior usam as mídias na prática 

docente. O objetivo da pesquisa é refletir sobre: a) o que estes professores estudaram sobre o uso de mídias 

como recursos pedagógicos, durante sua formação; b) como eles percebem as mídia na sociedade moderna 

e na atuação profissional; e c) como as utilizam na prática docente. Esta pesquisa justifica-se pela 

necessidade de se incluir a literacia midiática no currículo dos cursos de formação de professores. A 

abordagem metodológica compreende a pesquisa bibliográfica e um estudo de campo utilizando-se uma 

enquete via Google Forms, disponibilizada em redes profissionais. Dentro de uma abordagem qualitativa, 

adotar-se-á questões abertas que serão analisadas pela técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2002). Os 

sujeitos da pesquisa serão professores dos cursos de licenciatura e pedagogia de Universidades brasileiras. A 

partir da compreensão dos processos que fizeram parte da formação e da prática dos professores 

universitários estudados pretende-se chegar a indicativos que deem suporte à criação e promoção de novas 

propostas para a formação continuada de professores universitários. 
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Ideias para pensar os média – ferramentas para o jovem cidadão global 

Sandra Oliveira – 4Change 

 

Palavras-chave: cidadania global; juventude; literacia para os média; educação não-formal. 

 

Literacia para os Média e Cidadania Global: Caixa de Ferramentas e Ideias para pensar os média – cidadania 

global e juventude são dois trabalhos de pesquisa sobre como abordar, com jovens cidadãos, os temas mais 

prementes para a descodificação dos média, hoje – textos com conceito e redação de Sandra Oliveira e Rita 

Caetano. Neste tempo de utilização intensiva dos média, de hibridização de géneros, tecnologias e 'suportes' 

- mas onde convivem novos e velhos modos de comunicar, preconceitos e ameaças à vivência democrática – 

como descodificar os média? 

Uma grande parte dos jovens vive essa ambiguidade no seu quotidiano: estruturas arcaicas de educação 

coexistem com inovadoras comunidades de prática e lazer nos média. Que perspectivas, por exemplo, dos 

'velhinhos' códigos éticos, podem ajudar um cidadão – hoje inescapavelmente global - a olhar o mundo dos 

média? Que ferramentas pode um jovem agarrar para descodificar os média em mutação? 

Foram estas questões que guiaram os dois textos: no primeiro, a metodologia iniciou por uma revisão da 

literatura – da educação à literacia para os média – para enquadramento. Foi, num segundo momento, no 

campo menos académico mas mais estimulante dos pensadores contemporâneos, que foram encontradas as 

abordagens mais úteis para um facilitador, um pedagogo que actue em contextos não-formais, que trabalhe 

com jovens em organizações locais, de juventude ou de fé, ativismo cidadão ou simples lazer. Concluindo a 

redação do texto pela pesquisa e criação de dinâmicas, jogos e sessões utilizando ferramentas participativas 

e metodologias da educação não-formal – tornando estas ferramentas acessíveis e adaptáveis a vários 

públicos, idades e contextos. O segundo texto é um guia curto e directo, através de 'posts' carregados de 

links, vídeos e muitas ideias para pensar os média – texto dirigido aos jovens e que foi apreciado/testado por 

um grupo-focal dos 17 aos 26 anos. 

O objectivo da presente comunicação é sumarizar brevemente os dois textos, enquadrando-os na dinâmica 

de trabalho com jovens em contextos não-formais – com um grupo de organizações não-governamentais e 

associações juvenis; mas é igualmente colocar em questão o passo seguinte: a aplicação das duas 

ferramentas para trabalhar com públicos jovens, que prosseguirá durante 2017 e 2018. Abordagem de 

investigação-ação sobre os média, toma as duas publicações como preparação para um trabalho de campo 

em busca de abordagens que 'alimentem' a literacia para os média. 
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MESA 5 – LITERACIA MEDIÁTICA E PARTICIPAÇÃO 

 

Críticos e incivis: os comentários dos leitores sobre os media nas Legislativas de 

2015 

João Gonçalves – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: comentários dos leitores; campanha eleitoral; participação nos media; incivilidade. 

 

As campanhas eleitorais representam um dos momentos de maior escrutínio para os media. Este acontece a 

um nível formal, para garantir que são cumpridas as normas legais associadas às eleições, mas também a um 

nível informal, com candidatos, líderes de opinião e públicos a pronunciarem-se sobre a cobertura 

mediática. É sobre estes últimos que recai a nossa atenção, sendo o objetivo desta comunicação analisar as 

considerações que os públicos fazem sobre os media em período de campanha eleitoral. 

Para conduzir este exercício analisamos os comentários dos leitores no website do jornal Expresso durante o 

período de campanha para as Eleições Legislativas de 2015. O Expresso foi escolhido por apresentar o maior 

número de comentários no período considerado entre os generalistas nacionais. Foram analisados os 

comentários às notícias com a tag ‘Legislativas 2015’ que fazem referência aos media ou aos conteúdos 

mediáticos. No total, foram analisados 548 comentários de 221 leitores. 

Os comentários foram classificados recorrendo à análise de conteúdo quantitativa segundo o tom, a 

presença de incivilidade, o tipo de crítica, o tipo de erro, a fundamentação utilizada e o alvo. Para além disso, 

recorreu-se uma análise mais qualitativa que procura explorar em detalhe os níveis de literacia dos 

comentadores. Os dados revelam que o tom negativo face aos media é predominante, manifestando-se 

sobretudo em acusações de parcialidade, incompetência e conivência com o poder político. Em linha com o 

tom demonstrado e com estudos anteriores, os comentários revelam também algum nível de incivilidade. 

Contudo, uma parte significativa dos comentários apresenta fundamentação para as suas críticas. São 

referidos fatores como a escolha das imagens, o modelo de negócio, a dependência das fontes, o 

enquadramento da informação e a saliência dada a determinados assuntos/atores. Posto isto, os 

comentadores mostram possuir um grau elevado de literacia mediática. As discussões nos comentários não 

só representam um olhar crítico sobre os media, como são uma forma de levar outros 

comentadores/leitores a pensarem os media e elevarem o seu nível de literacia. Importa, no entanto, referir 

que o efeito contrário também pode ocorrer, com comentários que apresentam uma visão 

propositadamente distorcida do jornalismo e dos media. 
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A importância dos media para a participação e a cidadania: estudo com estudantes 

do ensino superior 

Ana Melro e Sara Pereira – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: media; cidadania; jovens; participação. 

 

Considerando que os media e a informação sobre atualidade constituem vetores fundamentais na relação 

do indivíduo com a vida cívica e política (Negreiros, 2004; Torres e Brites, 2006; Martín e van Deth, 2007; 

Lopes, 2013; Bakker e Vreese, 2011; e outros), vários são os estudos que têm revelado um declínio (ou 

mudanças), quer nos usos da informação (Reuters, 2016; The Pew Research Center, 2016; Marktest, 2015; e 

outros), quer nas formas de participação cívica e política (European Social Survey, 2015; e outros), sobretudo 

entre os grupos mais jovens. Como os jovens se vêm representados nos media e que perspetivas tecem 

sobre o papel dos meios de comunicação, na inclusão dos mais novos na esfera pública, são questões 

relevantes para entender o impacto da informação da vida cívica.  

Com base nos resultados dos questionários dirigidos a estudantes do 1.º ano do 1.º ciclo de estudos do 

ensino superior das Universidade do Minho e Universidade da Beira Interior, foram analisadas 467 respostas 

relativas a uma pergunta aberta, com o objetivo de compreender como os meios de comunicação podem 

fomentar uma maior participação dos jovens na vida cívica. A análise de conteúdo foi efetuada com recurso 

ao programa de tratamento de dados qualitativos, NVivo 11©, seguindo um conjunto de categorias 

baseadas na literatura sobre o tema em questão.  

Os resultados sugerem, por um lado, mudanças nos conteúdos mediáticos, nomeadamente, um maior 

destaque em assuntos do interesse dos jovens inquiridos, bem como, uma maior inovação de formatos e 

formas de divulgação, sobretudo nas redes sociais; e por outro, uma maior inclusão dos jovens nos media, 

ouvindo as opiniões dos mais novos e dando-lhes voz no espaço mediático. 

A presente comunicação insere-se na tese de Doutoramento intitulada, “O (des)interesse dos jovens pela 

atualidade: estudo sobre o papel dos media na informação sobre o mundo” (SFRH/BD/94791/2013), e 

financiada pela FCT, QREN e POPH. 
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Os meios de comunicação no acesso à informação 

João Paulo Limão – LabCom/UBI 

 

Palavras-chave: informação; participação; deliberação; orçamento participativo. 

 

A informação é fundamental para o exercício democrático. Para a sua deliberação, os cidadãos participantes 

necessitam de ter acesso a dados sobre as diferentes possibilidades de escolha, de modo a melhor poderem 

decidir. Nesse sentido, este trabalho procura analisar quais os meios de comunicação e fontes de informação 

consultados para aceder a informação sobre as propostas a votos num Orçamento Participativo em território 

nacional.  

Tradicionalmente, os meios de comunicação social, como os jornais e rádio, são considerados um eixo 

fundamental para o exercício da democracia, através do papel que desempenham na criação de uma “esfera 

pública”, na informação dos cidadãos e na vigilância dos corpos governativos. Contudo, a linearidade desta 

visão tem sido abalada pela proliferação de novos media, articulados em rede, nos quais a fronteira entre 

papéis de produtores e consumidores de informação é bastante porosa, resultando num acesso a 

informação proveniente de diferentes canais e fontes, entre páginas na internet oficiais e informais, jornais, 

redes sociais na internet, folhetos informativos, entre outros. Estes diferentes meios dispõem-se na 

paisagem mediática, diferentemente hierarquizados pelos indivíduos que procuram informação necessária 

para fundamentar os processos de decisão. 

Neste estudo, pretende-se observar quais os meios de comunicação acedidos na consulta de informação 

relativa a um processo deliberativo de nível concelhio, verificando se o acesso à informação se verifica 

predominantemente em meios offline ou online, e quais as fontes informativas mais acedidas, entre meios 

de comunicação social tradicionais, fontes oficiais de informação ou fontes informais. 

A pesquisa efetua-se a partir de um inquérito por questionário aplicado aos votantes no Orçamento 

Participativo de Odemira, durante o período de votação, no ano de 2016. No referido questionário, procura-

se descortinar quais os meios de comunicação acedidos pelos votantes para obterem informação sobre as 

propostas a concurso e, também, quais as fontes de informação (instituições e indivíduos) consultadas pelos 

votantes. 
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SOS Imprensa – 20 anos de exercício de cidadania e educação para a mídia 

Cristiane Parente de Sá Barreto e Manuel Pinto – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: observatório da imprensa; cidadania; mídia; educação. 

 

Em 2016 o SOS Imprensa completou 20 anos de atuação. Iniciando suas atividades na Faculdade de 

Comunicação da Universidade de Brasília – UnB, em 1996, como um projeto de extensão para amparar 

vítimas de erros e abusos da mídia, o SOS Imprensa passou em 2000 a ser um observatório de imprensa e 

fazer parte da RENOI - Rede Nacional de Observatórios de Imprensa, lançada em 2005, sem deixar de lado 

sua função inicial. Neste ano de 2017 em que inicia sua maioridade, aproveitamos para fazer uma análise de 

conteúdo de suas publicações no Facebook, refletindo sobre as contribuições que as mesmas podem ter 

para uma educação para a mídia, considerada por autores como Herrera, Mota e Christofoletti como uma 

das funções de observatórios de mídia, vistos como Meios de Assegurar a Responsabilidade Social da Mídia. 

Entre memes, campanhas, muitos artigos de opinião (a maioria dos textos publicados), notícias, entre outras 

linguagens, analisamos numa abordagem quanti-qualitativa que temas destacam-se, que palavras acabam 

por revelar e espelhar a característica de cidadania e de participação que o observatório pretende ter e, mais 

importante, de que forma ele poderia vir a melhorar a interação com o público que pretende atingir. Além 

disso, analisamos como os artigos publicados (a partir de links) no Facebook podem nos ajudar a refletir 

sobre o que estamos vendo nos meios de comunicação e perceber o que é um bom jornalismo, como uma 

publicidade deveria funcionar sem ferir os direitos das crianças, etc. Para completar nossa análise, são 

realizadas ainda entrevistas semiestruturadas com parte do grupo envolvido no SOS Imprensa. O que fica 

claro para nós, é que apesar de oferecer um serviço de extrema importância ao público, a relevância do SOS 

Imprensa fica limitada devido à falta de conhecimento dos direitos que o cidadão brasileiro tem. E, neste 

caso específico, dos Direitos à Comunicação e de um conhecimento mais amplo dos Direitos Humanos. O 

que nos faz pensar na urgência cada vez mais premente de uma Alfabetização Midiática como política 

pública no país. 
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Como as Redes Sociais podem contribuir para a Cidadania? 

Tágides Renata Mello, Marcus Vinicius B. Souza e Tércia Zavaglia Torres - Universidade de Sorocaba 

 

Palavras-chave: literacia midiática; redes sociais; cidadania; educação em valores. 

 

Sabe-se que na contemporaneidade, a mídia se faz presente em quase todos os contextos da vida cotidiana. 

Sendo a escola, por excelência, o lugar de formação integral do sujeito, não pode eximir-se desta realidade e 

do trabalho com a literacia midiática, seja considerando os componentes que a instituem ou refletindo sobre 

o conjunto de valores que ela motiva. Entende-se também que, atualmente, as relações sociais, trabalho ou 

pessoais, são mediadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação e que consequentemente, compete 

às escolares trabalharem com as literacias midiáticas, já que a competência para lidar com as médias vem 

sendo afirmadas como condição essencial para o exercício de uma cidadania ativa e plena (União Europeia, 

2007). Este estudo tem como principal objetivo descrever como a literacia midiática está sendo trabalhada 

nas escolas. Para tanto, será feito um estudo de campo, nas escolas municipais da região de Sorocaba, sobre 

a concepção que os professores de educação básica têm da literacia midiatica. Serão realizados grupos focais 

para identificar como pensam a relação/contribuição da mídia para a cidadania, ou seja, se pode ser um 

recurso pedagógico para que os estudantes venham a ser cidadãos mais esclarecidos, críticos, e ativos 

socialmente. Temas como redes sociais (Recuero, 2009; Umbelina, 2012), ciberativismo (Araújo, 2011), 

inteligência coletiva (Lévy, 1999), cultura ubíqua (Saccol, Schlemmer e Barbosa, 2010), astroturfing (Romero 

Rodríguez et al, 2016) e Economia da Atenção (Davenport e Beck, 2001) fazem parte da discussão que 

envolve a literacia midiática e a cidadania. 
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MESA 6 – PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA (1) 

 

Projeto TV na Maior 

Cláudia Santos – ES de Santa Maria Maior (Viana do Castelo) 

 

Palavras-chave: televisão escolar; educação para os média; literacia da informação; literacia dos 

média. 

 

A educação para os média é o grande desafio que se apresenta às escolas neste início do século XXI. 

Vivemos numa sociedade dominada pela informação, pelas tecnologias e pelos média. No entanto, e apesar 

da facilidade de acesso a estes meios, os jovens continuam a apresentar dificuldades sempre que lhes são 

exigidas competências na área da informação e revelam muito pouco espírito crítico relativamente ao que 

vêem e ouvem nos média. 

Por isso, torna-se necessária a mediação, isto é, trabalhar em contexto escolar as competências que lhes 

permitem ser autónomos e responsáveis enquanto consumidores e produtores de média. 

O projeto TV na Maior surge desta necessidade e assume-se como projeto de televisão escolar, integrador 

das diferentes literacias – da informação, da leitura e dos média, com a produção de trabalhos de 

reportagem, entrevista e noticiário. Concretiza-se numa dinâmica de trabalho colaborativo entre a Biblioteca 

Escolar e o Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais. 

Esta comunicação tem como primeiro objetivo contextualizar a conceção deste projeto no quadro dos 

documentos orientadores da Rede de Bibliotecas Escolares e no Referencial de Educação para os Média. 

Incidiremos, em segundo lugar, sobre uma abordagem prática das formas de operacionalização do trabalho 

das equipas de alunos-jornalistas e alunos técnicos, com destaque para as ações realizadas (formação, 

parcerias, documentos de apoio, trabalho produzido). Por fim, apresentaremos os impactos do projeto nas 

aprendizagens dos alunos, com ênfase nas competências técnicas e também num conjunto de competências 

transversais às diferentes áreas do currículo, corroborantes do significativo potencial do projeto em termos 

da formação integral dos alunos. 

Com esta apresentação do nosso trabalho, esperamos inspirar e incentivar outros docentes e escolas a 

criarem projetos na área da literacia dos média, contribuindo assim para a formação de crianças e jovens 

mais responsáveis, autónomos e críticos no uso e na produção de conteúdos mediáticos.  
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Educação para a Cidadania na Era Digital: um projeto de intervenção comunitária 

no concelho de Odivelas 

Vítor Tomé e Belinha de Abreu - CIAC/UAlg e Sacred Heart University 

 

Palavras-chave: literacia e cidadania digital; crianças (3-9 anos); formação de professores; famílias; 

comunidade. 

 

O projeto “Educação para a Cidadania Digital e Participação Democrática” (2015-2018), visa preparar 

crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo para o exercício de uma cidadania ativa em contextos formal, não-

formal e informal. Tem como objetivos identificar boas práticas de Educação para a Cidadania Digital, 

influenciar políticas públicas, integrar a Educação para a Cidadania Digital nos curricula e criar condições 

para ser replicado noutras regiões de Portugal e de outros países. 

Visa responder às seguintes questões: i) Em que medida uma formação contínua em Educação para a 

Cidadania Digital melhora as práticas pedagógicas de literacia digital em sala de aula? ii) Quais  são as 

práticas de literacia digital das crianças de Pré-escolar e 1º Ciclo em contexto familiar, escolar e 

comunitário? Em que medida os contextos de aprendizagem formal e informal modelam as práticas de 

literacia digital? 

Projeto exploratório, de investigação-ação, segue o modelo desenvolvido por Sefton-Green et al. (2016), 

segundo o qual cada indivíduo usa as suas competências operacionais, de análise crítica e culturais na 

produção de mensagens media, em termos de design, produção, distribuição e implementação. E essas 

práticas são influenciadas ao nível micro (do indivíduo), meso (contextos escolar, familiar e comunitário) e 

macro (a sociedade como um todo, o Estado-nação). O projeto em curso procura intervir aos níveis micro e 

meso, aplicando uma metodologia mista, mas também ao macro, uma vez que se pretende assumir como 

um projeto replicável.  

Em termos de execução, entre março e dezembro de 2015 foram criados os instrumentos de recolha de 

dados. A formação de professores (acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua) 

decorreu em janeiro e fevereiro de 2016, tendo continuado o projeto com oito das 25 professoras 

participantes, as quais continuam a desenvolver atividades de Educação para a Cidadania Digital com os seus 

alunos. Entre abril e junho foram recolhidos dados junto de 38 crianças e de um dos respetivos encarregados 

de educação através de entrevista semiestruturada e questionário de aplicação indireta, respetivamente. 

Os primeiros resultados mostram que, durante e após a formação, os professores conseguem desenvolver 

atividades de educação para a cidadania digital, com os seus alunos, envolvendo famílias e outros agentes da 

comunidade. E fazem-no sem terem de alterar as suas planificações prévias. Apontam ainda para uma falta 

de diálogo (sobre práticas de literacia digital) intra e entre-grupos (encarregados de educação e professores), 

pelo que a escola em causa decidiu criar um jornal escolar, cujo primeiro número foi publicado em dezembro 

de 2016, tendo como grande tema “Ser Cidadão na Era Digital”. 

Em janeiro de 2017, o projeto foi alargado a mais três escolas do agrupamento em que está a ser 

desenvolvido. Foi ainda iniciada uma ação de formação de professores noutro agrupamento de escolas do 

Concelho de Odivelas, com 30 docentes. 

  



37 
 

Oeiras Internet Challenge – Edição Escolas 

Sofia Pinho Pinto e Bruno Duarte Eiras - CM Oeiras 

 

Palavras-chave: Literacia digital; literacia da informação; biblioteca municipal; biblioteca escolar. 

 

O Oeiras Internet Challenge é um projeto do Município de Oeiras promovido através das Bibliotecas 

Municipais, que consiste num torneio em torno da pesquisa, avaliação e seleção de informação na Internet, 

que junta a investigação com componente lúdica. Este projeto tem nove edições, sendo que a partir de 2014 

passou a ser exclusivamente feito para escolas. Destina-se aos alunos do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário do 

Concelho de Oeiras. 

Pretende estreitar a cooperação com a rede escolar concelhia e alertar a comunidade escolar para a 

temática das literacias digital e da informação. Tem como objetivo desenvolver as competências de 

pesquisa, seleção e avaliação de fontes de informação online. 

Tem um modelo de trabalho que conta com 3 workshops ao longo do ano e um torneio entre os 

agrupamentos de escolas de Oeiras, criando-se uma dinâmica de trabalho que aproveita as valências das 

Bibliotecas Escolares. No ano de 2016 foram feitas 66 sessões em 7 escolas, para 491 alunos. 

Os workshops dividem-se nas seguintes áreas temáticas: Identificar Informação; Pesquisar, Selecionar e 

Avaliar Informação; Utilizar e Aplicar Informação. 

Este torneio tem 3 fases eliminatórias, sendo que duas das fases eliminatórias decorrem nas escolas através 

de uma plataforma online, acontecendo a final na Biblioteca Municipal de Oeiras (BMO). 

Objetivos do projeto: 

• Atrair novos públicos, fundamentalmente os jovens às Bibliotecas Municipais de Oeiras; 

• Estimular a utilização da Internet como recurso informativo;  

• Sensibilizar para o uso e aplicação eficaz das ferramentas de pesquisa e recuperação de 

informação;  

• Realçar a importância de desenvolver uma atitude crítica e seletiva quanto à avaliação dos 

resultados obtidos;  

• Apostar no desenvolvimento das literacias digitais e da informação;  

• Reforçar o papel da biblioteca como espaço de inovação e acesso ao conhecimento;  

• Reforçar a cooperação com a Rede de Bibliotecas Escolares. 

 

Metas curriculares a atingir nas sessões com os alunos: 

• Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da informação;  

• Pesquisar informação na internet;  

• Analisar a informação disponível na internet de forma critica;  

• Respeitar os direitos de autor e normas de citação;  

• Executar um trabalho de pesquisa e análise de informação através da pesquisa na internet. 
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Fome de informação: acreditar! A Vida de Pi - ‘a escola é uma casa de muitos 

quartos’ 

Abel dos Santos Cruz – Agrupamento de Escolas Gaia Nascente 

 

Palavras-chave: conhecimento; aprendizagem; leitura; informação. 

 

Fome de Informação: Acreditar! A Vida de Pi - ‘A escola é uma casa de muitos quartos’ pretende trabalhar a 

leitura e as literacias a ela associadas desenvolvendo capacidades ao nível das tecnologias e utilização da 

biblioteca escolar como ambiente formativo. A escrita e a leitura, são domínios de referência das metas 

curriculares e constituem-se um instrumento para a difusão do conhecimento. 

A utilização de diferentes recursos didáticos surge como estratégia para incrementar o interesse na 

disciplina de matemática, bem como em outras áreas curriculares e simultaneamente dotar os alunos de 

conhecimentos necessários para o uso criativo e informado dos média. As estratégias diferenciadas, com 

uma vertente lúdica, criativa e colaborativa, irão permitir que os alunos possam aderir com mais facilidade 

aos conteúdos curriculares, promovendo simultaneamente experiências desafiantes, criativas e de 

cidadania. 

O projeto, a desenvolver com os alunos do 6º Ano, pretende estabelecer uma ligação entre diferentes áreas 

científicas, a partir da Literatura e do Cinema, surgindo estas duas vertentes artísticas como aliadas no 

ensino e aprendizagem da Matemática, com interligações a Português, HGP, Educação Visual, Ciências 

Naturais, Música e Educação Física. 

Acredita-se que será uma verdadeira Fome de Informação com LER PRAZ(s)ER. 
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Crianças Prime1rº - O Cinema de animação no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Paulo Oliveira Fernandes e José Alberto Rodrigues - CINANIMA e I2ADS/UP  

 

Palavras-chave: animação; literacia fílmica; media; educação. 

 

A presente comunicação pretende apresentar e expor o trabalho desenvolvido pelo programa Crianças 

Prime1rº no ano letivo 2015-2016. O Crianças Primei1rº é uma iniciativa do Serviço Educativo do CINANIMA 

– Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, com o apoio do Plano Nacional de Cinema 

(PNC), dirigido a crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) com a finalidade de realizar filmes de animação 

em contexto educativo, integrados no currículo escolar e explorando o meio. Participaram 139 crianças de 7 

escolas básicas do concelho de Espinho. 

Os objetivos foram: 1) contribuir para o sucesso escolar através da articulação disciplinar; 2) fomentar uma 

atitude positiva com a aprendizagem; 3) contribuir para uma interacção positiva entre os alunos, professores 

e restante comunidade educativa; 4) contribuir para uma formação cívica e cidadania. 

Como metodologia exploramos uma pedagogia de projeto promovendo a investigação e questionamento do 

meio e utilizando a didáctica da imagem animada como forma de expressão. O desenvolvimento de projetos 

eduvcativos em torno da animação de imagens tem demonstrado ser uma actividade proporcionadora de 

aprendizagens significativas contribuindo para o desenvolvimento de novas formas de comunicação. 

Enquanto área multidisciplinar, o cinema de animação associa potencialidades expressivas e 

comunicacionais promovendo o desenvolvimento cognitivo. Deste modo, o programa Crianças Prime1rº 

parte do currículo do 1.º CEB nas suas quatro áreas do saber - Português, Matemática, Estudo do Meio e 

Expressões - ocupando espaços assumidamente multidisciplinares e trabalhando nas fronteiras dessas 

disciplinas. 

A exploração do tema “Espinho: história, cultura, tradições e personalidades”, permitiu aos alunos o 

contacto e o estudo dos vários conteúdos ligados ao conhecimento histórico e cultural da sua região, 

abrindo simultaneamente possibilidades para narrativas originais. O resultado desse processo traduziu-se 

num filme de animação realizado pelos alunos. 

No final do ano letivo os filmes foram exibidos aos alunos e professores no Centro Multimeios de Espinho e 

posteriormente numa sessão especial na 41.ª edição do CINANIMA. Os filmes foram também editados em 

DVD e oferecidos aos alunos e professores que participaram no programa e às escolas que integram o PNC. 
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MESA 7 – FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA 

 

Ordem normativa, “paradigma dominante” e realidade(s) dos media: Uma 

proposta para formadores no campo teorético 

Rui Pereira – ULP e CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: teoria e formação; paradigmas dominante e crítico. 

 

Preconiza-se, neste trabalho, a necessidade de inserir de modo sistemático e especializado na formação de 

formadores na área da Educação Mediática a diversidade das reflexões teóricas sobre os media e, em 

particular, sobre o jornalismo. O objetivo é o de permitir-lhes orientar a sua reflexão e ação não apenas pela 

pauta da ordem normativa preconizada pela vulgata em torno do “paradigma dominante” (Gitlin), mas de 

dotá-los de ferramentas críticas para pensar os media. Nessa medida, e atendendo a que na sua 

generalidade tais formadores não provêm da área dos estudos comunicacionais, defende-se a 

imprescindibilidade da sua sensibilização informada a respeito da dupla realidade da existência e produção 

mediáticas (Luhmann), dos respetivos aspetos funcionais (Breed) e, por fim, das principais noções 

relacionadas com as teorias da construção da realidade. 
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Cenários Educativos Inovadores na Educação Especial: contributos de um estudo 

exploratório 

Elvira Rodrigues e José Matias Alves – ES Augusto Gomes (Matosinhos) e CEDH/UCP 

 

Palavras-chave: SGA; cenários de aprendizagem inovadores. 

 

Cenários educativos inovadores, dinamizados no âmbito de uma formação interpares, estão na génese de 

um estudo exploratório, conscientes dos desafios que a mudança da gramática escolar impõe às escolas, 

enquanto comunidades que se pretendem aprendentes e reflexivas e que apostam nas potencialidades do 

trabalho colaborativo e na colegialidade docente. Neste artigo, apresentamos os resultados de um estudo 

exploratório, desenvolvido no âmbito de uma formação interpares, em formato b-learning, que envolveu 

dois grupos de formandos, num total de 25 elementos, a desempenhar funções de docência na educação 

especial, de um agrupamento de escolas do ensino público localizado no Grande Porto. 

As questões de investigação que estão na génese deste estudo exploratório e do trabalho desenvolvido em 

contexto são as seguintes: 

Qual o papel da formação e da partilha de boas práticas no contexto da sala de aula, na educação especial? 

Como otimizar cenários de aprendizagem inovadores na educação especial? 

O estudo inclui um enquadramento teórico à metodologia adotada na otimização de um Sistema de Gestão 

Integrado de Aprendizagem (SGA), mediado por uma plataforma digital, e a apresentação e discussão dos 

resultados obtidos a partir dos instrumentos utilizados - inquéritos de diagnose e satisfação, trabalhos 

individuais finais e diários de bordo - triangulados com os dados que sobressaem da observação direta e 

participante. A verificação e análise dos dados suporta-se numa metodologia mista. 

O conjunto de professores a lecionar no grupo 910, educação especial, aceitou sair da sua zona de conforto 

e testou e refletiu em torno de práticas e experiências integradas em cenários inovadores, tendo as práticas 

de ensino como referência. O trabalho colaborativo interpares e a reflexão e monitorização das suas práticas 

integraram também as dinâmicas desta ação e marcaram a agenda e as dinâmicas deste grupo de docentes 

durante todo o primeiro período do ano letivo 2016-2017. 
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Coeducación audiovisual para la formación ciudadana del profesorado a través de 

vídeos musicales. Formation (2016) de Beyoncé como propuesta de análisis de texto 

mediático 

Laura Triviño Cabrera – Universidad de Málaga 

 

Palavras-chave: literacidad mediática; cultura audiovisual; educación de la ciudadanía; videoclips. 

 

El presente artículo pretende mostrar cómo los vídeos musicales pueden convertirse en un recurso didáctico 

pertinente en la adquisición de competencias audiovisuales para la formación del profesorado en educación 

ciudadana desde un enfoque de género. El objetivo principal de este trabajo es proporcionar un instrumento 

para analizar los textos audiovisuales mediáticos, concretamente, los videoclips, tanto en su dimensión 

escrita como en su dimensión visual. Dicho instrumento está basado en las pautas estipuladas por la 

UNESCO (2011), en lo que se refiere a “Vídeos Musicales y su representación”.  

Dichas pautas han dado lugar a la creación de un cuestionario abierto que ha sido analizado cualitativamente 

a partir de los resultados obtenidos por alumnado del Máster Universitario en Profesorado de Educación 

Secundaria y Bachillerato en la especialidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Málaga. El videoclip 

elegido fue Formation (2016), galardonado con el MTV Video Music Awards al mejor vídeo del año, 

perteneciente a una de las cantantes más influyentes a nivel mundial, Beyoncé.  

De las conclusiones, se desprende la necesidad de incluir más cuestiones que aborden otras temáticas y 

problemáticas en relación a los estereotipos culturales, sociales y de género; así como, el papel de la 

ciudadanía como consumidora y las dificultades para separar la dimensión ética de la estética. Es crucial que 

el futuro profesorado se percate de la importancia de la alfabetización mediática e informacional, y la 

necesidad de acercarse a los gustos e intereses de su alumnado; a la cultura audiovisual seguida por la 

juventud que le condicionará y le determinará en su papel como ciudadanía activa. 
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Representaciones docentes sobre la enseñanza de la comunicación y la formación 

de espectadores críticos: rasgos de una construcción colectiva a 18 años de la 

creación de la materia Comunicación en la escuela secundaria en Mendoza, 

Argentina 

Bettina Martino – Universidad Nacional de Cuyo 

 

Palavras-chave: educación; comunicación; educación mediática crítica; enseñanza de la 

comunicación. 

 

La comunicación que aquí se presenta reúne los resultados de una investigación realizada en la Universidad 

Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina durante el periodo 2014-2016, en torno a la enseñanza de la 

comunicación en la escuela secundaria. El objetivo fundamental fue reconstruir los rasgos particulares que 

adquiere esta praxis escolar en relación con la formación de espectadores críticos de los mensajes de los 

medios.  

Se trabajó para ello desde una perspectiva metodológica cualitativa, entrecruzando los objetivos propuestos 

en el Diseño Curricular Provincial con los aspectos centrales característicos de una Educación Mediática 

Crítica y de las Pedagogías Críticas, pero fundamentalmente con entrevistas en profundidad a docentes de 

Comunicación Social de las escuelas secundarias para dar cuenta de la estructuración que ha adquirido el 

espacio de enseñanza de la comunicación a casi veinte años de su creación.  

En la provincia de Mendoza, la educación en Comunicación Social se inició en el año 1998 en el sistema 

educativo formal. La materia fue incluida en un área denominada Comunicación, Arte y Diseño, en el nivel 

secundario. En aquel entonces se definió la necesidad de los alumnos de "reconocerse como audiencia y 

como productores de mensajes identificando las mediaciones que se establecen entre la producción y la 

recepción" (Cuadernillo 36, Comunicación, Arte y Diseño, DGE, 1998). En el año 2014 el diseño curricular fue 

actualizado, y la meta de la formación de sujetos críticos frente a los medios tradicionales y nuevos se 

intensificó, además de incluir aspectos como la democratización y el ejercicio de la plena ciudadanía a partir 

de la educación mediática.  

A partir del desarrollo de la investigación a que referimos, logramos aproximarnos a las representaciones de 

las y los docentes sobre la importancia de enseñar comunicación, a la construcción colectiva del espacio de 

enseñanza con sus señas particulares (las cuales no necesariamente coinciden con los objetivos del diseño 

curricular), pero también a las tensiones institucionales y a sus relaciones con el universo de las y los 

jóvenes. Todo lo cual permite también visibilizar las posibilidad y obstáculos de este proyecto de educación 

mediática a futuro. 
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Se não me move, não me pertence: desafios para a formação de professores numa 

perspectiva sustentável 

Martha Maria Prata-Linhares e Maria Alzira de Almeida Pimenta – UFTM e UNISO 

 

Palavras-chave: formação de professores; competências midiáticas; sustentabilidade. 

 

Nestes primeiros anos do milênio, as escolas no Brasil e no mundo enfrentaram grandes desafios, incluindo: 

complexas circunstâncias sociais (migração populacional em larga escala); a chegada da Internet; o acesso 

rápido a todo tipo de informação e a exclusão da população não conectada à web; a valorização do 

conhecimento como fator de produção; o apelo ao consumismo; e a necessidade de princípios e práticas que 

dêem valor à diversidade e à sustentabilidade. Soma-se a isso, a resistência dessas instituições à mudança, e 

os poderes de persuasão da mídia como indutivos de comportamentos e desejos. No entanto, pensamos 

que a base para as transformações necessárias, deste cenário, está na própria escola. Nela, e a partir dela, as 

mudanças podem ser geradas e implementadas. Esta é uma pesquisa comparativa sobre as competências 

dos professores e estudantes universitários de cursos de formação de professores, para leitura crítica dos 

media, no cenário brasileiro e euro-americano. Os dados foram coletados, em onze países.  

O objetivo da pesquisa é refletir sobre: a) o que professores e estudantes sabem sobre os media: linguagem, 

papel social, conteúdo, interesses, entre outros; b) como eles se posicionam frente ao papel dos media na 

sociedade moderna; e c) quais suas percepções da relação dos media com o conhecimento, o consumismo e 

a sustentabilidade. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se incluir a literacia midiática no currículo 

dos cursos de formação de professores. A abordagem metodológica compreende a pesquisa bibliográfica e 

um estudo de campo utilizando-se uma enquete via Google Forms, disponibilizada em redes universitárias e 

profissionais. Dentro de uma abordagem qualitativa, adotar-se-á questões abertas que serão analisadas pela 

técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2002). As análises e reflexões destacam o papel das instituições 

educativas nas transformações necessárias e sugestões de mudanças a serem implementadas. 
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MESA 8 – MEDIA E ESPAÇOS DE SENTIDOS 

 

Interfaces entre mídia e educação: territórios discursivamente compartilhados e 

espaços de produção de sentidos 

Ricardo Cocco – Universidade Federal de Santa Maria 

 

Palavras-chave: mídia; educação; produção de sentidos. 

 

A proposta de comunicação parte do pressuposto de que as mídias representam, nas sociedades 

contemporâneas, não somente fontes de informação, mas mediadores pelos quais os sujeitos, em grande 

medida, vêm se relacionando, compreendendo e significando o que os cerca. Não tendo o monopólio da 

informação coexistem com outras instâncias educativas compondo o rol de modos através e com os quais 

damos inteligibilidade ao mundo. Semelhante ao que ocorre no âmbito das práticas pedagógicas escolares, 

as mídias se dirigem a alguém, exprimem uma ideia/conteúdo, mas, além disso, configuram-se como 

espaços onde significados e sentidos são negociados e narrativas são produzidas. Trata-se de um estudo 

bibliográfico a partir do qual lançamos olhares para o campo da Comunicação sob um viés pedagógico. 

Sugere-se que as mídias, encaradas como mediadoras de sentido, podem ser compreendidas e analisadas 

sob a perspectiva da produção e negociação de significados instaurados pelo discurso, pela palavra. Eis o 

ponto de convergência com a questão educacional. Comunicar não é fazer chegar uma informação, um 

conteúdo já pronto, já construído, de um pólo ao outro, de forma linear, unidirecional. É um processo 

sociocultural e semiótico que se dá a partir de uma construção partilhada, coletivamente situada, sob uma 

heterogênea pluralidade de vozes (permeadas pela hegemonia e resistência) em cada cultura. Os envolvidos 

na interação verbal não são passivos, mas participantes ativos e criativos, recebem e produzem o conteúdo 

da mídia. Produção e recepção, constituídas por uma multiplicidade de vozes antagônicas, rivais, plurais, 

cambiantes, polifônicas e heteróglotas, marcadas por um universo histórico-social e ideológico, configuram-

se como espaços de criação interpessoal de significação e ressignificação. A proposta está ancorada nos 

estudos de Mikhail Bakhtin (2009, 2013), para o qual o sentido que emana da linguagem é resultado de uma 

luta (dialogismo) de diferentes vozes (polifonia) que se dá no interior de um processo de comunicação 

interativa e dialoga com Paulo Freire (1987, 2006), que reconhece a comunicação como processo pelo qual o 

indivíduo interage com outros, igualmente singulares, únicos e imiscíveis, possuidores de seus próprios 

horizontes de sentido, onde a linguagem figura como terreno comum, fonte de interação e campo de 

batalha social. 
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A organização conversacional no programa Roda Viva: uma abordagem 

etnometodológica para compreensão do discurso midiático 

Victor Eduardo Braga – FCSH/NOVA e UFPB 

 

Palavras-chave: etnometodologia; análise midiática; processo de contextualização. 

 

A proposta do artigo se insere na perspectiva de que a busca por regularidades interacionais dos discursos 

mediáticos pode ser uma excelente maneira de se explorar modos de ampliação de literacia para os media.  

Em termos concretos, tentaremos compreender quais são as regularidades interacionais das sequências de 

abertura do programa Roda Viva da rede de televisão brasileira TV Cultura. Com isso, objetivamos perceber 

o contexto enunciativo que essas regularidades interacionais tornam relevante (assim como perceber, de 

modo mais geral, como a organização interacional de discursos mediáticos constroem processos de 

contextualização) 

A orientação teórica do trabalho se inscreve na interface entre o campo da etnometodologia e o campo das 

pesquisas comunicacionais e encara a noção de contexto a partir de uma posição intersubjetivista. 

Metodologicamente, o trabalho segue um viés qualitativo a partir da transcrição das 30 sequências de 

abertura do programa citado. Nossa busca foi por analisar essas transcrições de maneira holística, levando 

em conta tanto seus procedimentos sequenciais (Análise da Conversa) quanto seus procedimentos 

categoriais (Análise de Categorização de Pertencimento), tentando perceber ali as regularidades 

interacionais comuns a essas sequências. 

Como descobertas, podemos citar que essas sequências de abertura: podem ser encaradas como uma 

maneira televisiva de realização de pares adjacentes ‘convocação-resposta’ (‘summons-answers’); 

apresentam etnométodos espaço-visuais de mobilização de categorias de pertencimento; mobilizam as 

categorias omnirelevantes ‘entrevistado’, ‘entrevistador’ e ‘mediador’, e suas incumbências sequenciais 

específicas; projetam para a interação as categorias jornalistas e não-jornalistas na caracterização da 

categoria entrevistador; são operadas simultaneamente por dois mecanismos de categorização de 

pertencimento (MCP) na mobilização da categoria ‘entrevistador’: profissão e proximidade com o universo 

do entrevistado; evitam ao máximo a mobilização do par relacional padrão (PRP) protagonista-antagonista 

para a caracterização do par categorial entrevistado-entrevistador. Cada um desses achados ajuda a 

constituir o processo de micro contextualização êmica a ser explorado nas conclusões do texto. 
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Literacia multimodal da imagem: o caso dos discursos e contra-discursos artísticos 

no ciberespaço público 

Pedro Andrade – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: literacia multimodal da imagem; artes populares e eruditas; análise de 

discurso/contra-discurso; cidadania no ciberespaço público. 

 

Pretende-se apresentar um projeto sociológico e metodológico acerca da literacia multimodal da imagem. 

Questão de partida: no espaço público, a literacia mobilizada pelos cidadãos em torno de imagens das artes 

populares e eruditas, manifesta-se através de que media e modos de comunicação multimodal? Uma 

investigação prévia sobre o espaço público pré-digital pesquisou a comunicação pública da arte, em 2 

direções articuladas: a arte popular em tabernas/cafés; e obras ‘eruditas’ do pintor Alvarez sobre o vinho. Os 

resultados foram publicados em 1984-86 na revista Colóquio-Artes e indexados na Web of Science. Uma 2.ª 

fase (work in progress) incide na comunicação da imagem artística, popular e erudita, no seio do espaço 

público, mediador e mediático, do ciberespaço. 

Segundo Kress, num processo comunicativo, o modo é um recurso social e cultural que utiliza diversos media 

para produzir significado. Estes recursos modais variam segundo se trata de uma mensagem textual, visual, 

aural ou tátil, e registam diferentes potenciais ou limitações para a produção/reprodução de sentido. Tais 

modos podem ser agregados em conjuntos mutimodais. O ciberespaço público fornece uma arena de 

partilha, encontro e confronto de imagens artísticas encerrando significados, conotações, retóricas e 

hermenêuticas multimodais notáveis. 

O corpus de media e fontes retido inclui imagens artísticas e respetivos textos descritivos e críticos, 

residentes em páginas de sites e redes sociais, em particular representações/apresentações de obras de arte 

eruditas e populares. O estudo baseia-se na análise multimodal do seu conteúdo e dos correspondentes 

discursos e contra-discursos ativados por cidadãos intervenientes no ciberespaço público.  

Parte desta pesquisa foi lecionada pelo autor desde 2003 nas cadeiras ‘Bibliotecas Digitais e e-Learning’, 

‘Sociologia da Arte’ e ‘Arte e Novas Tecnologias’, na FBAUL, onde trabalhos de alunos versaram sobre 

literacia artística multimodal. A literacia define-se como uma estratégia de escrita e de leitura inerente a um 

dado modo de conhecimento. Assim, refletir-se-á aqui sobre as práticas de saber e poder dos utilizadores do 

ciberespaço, onde circula a literacia artística aliada às literacias quotidiana e digital desses agentes. Os 

resultados finais do estudo, após publicação, poderão ser aplicados ao ensino e debatidos em seminários e 

workshops. 
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A exploração da realidade aumentada pelo jornalismo: a exposição da informação 

dos media num espaço aumentado 

Pedro M. Azevedo Rocha – Universidade do Minho 

 

Palavras-chave: realidade aumentada; jornalismo; espaço aumentado. 

 

Para o sociólogo Raymond Ledrut, tal como mencionou na sua obra “L’homme et l’espace” (de 1990), o 

“espaço é para nós a expressão das nossas possibilidades colectivas: simboliza o poder do homem, é ao 

mesmo tempo o signo e o instrumento de uma capacidade infinita. O espaço reenvia-nos, a cada instante, a 

imagem do poder, do poder nu, portanto formal e vazio, também.” (Silvano, 2010, p. 55) É a nossa relação 

com o espaço que nos define, a nossa relatividade em relação a ele e a de como o usamos, seja qual for o 

seu volume, se um objecto ou se uma sala. Edward Hall afirmou cruamente que, ao longo do tempo neste 

rebuliço de transformação social em menos de um século, as “pessoas desenvolveram a sua territorialidade 

de uma forma quase inacreditável. No entanto, nós tratamos o espaço um pouco como nós tratamos o sexo. 

Existe mas nós não falamos sobre isso. E se o fizermos, certamente não se espera que sejamos técnicos ou 

sérios sobre o assunto.” (Hall, 1990b, p. 159) O espaço será assim a nossa última fronteira, uma fronteira de 

relações. Falemos então de um espaço emergente, nomeadamente do da realidade aumentada (RA). Com o 

evoluir, nos últimos anos, desta tecnologia o espaço dos media perspectiva-se que venha a proporcionar, a 

partir desta, um instrumento de uma relação empática com os leitores-espectadores. O objectivo desta 

comunicação será o de discutir este espaço, e o de dar consciência à comunidade social, científica e 

jornalística das possibilidades que este instrumento tem vindo a experimentar no campo dos media, e da 

opinião sobre a RA recolhida, em discussões e entrevistas, de editores e jornalistas. Olhar para a realidade 

aumentada como uma extensão das nossas possibilidades, e em particular dos media, como espaço onde 

estes possam se reinventar e transformar. 
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Um museu virtual da lusofonia: o enfoque da comunicação estratégica 

Gisela Alves e Moisés de Lemos Martins – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: língua de ciência; Museu Virtual da Lusofonia; comunicação estratégica; lusofonia. 

 

Esta investigação inscreve-se nos objetivos que o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), da 

Universidade do Minho, tem para o Museu Virtual da Lusofonia (MVL), em curso no quadro seu Projeto 

Estratégico 2015/2020. Entre os objetivos do MVL, podemos elencar a preservação da herança cultural e o 

diálogo intercultural. 

Pretende-se favorecer expressões culturais que fomentem a diversidade e o diálogo entre culturas e o 

respeito pelos direitos humanos e culturais, no contexto da reconciliação e da democratização dos países 

lusófonos. Procuraremos compreender o papel que um MVL pode desempenhar na cooperação entre países 

lusófonos e também nas comunidades da diáspora deles, insistindo na cooperação cultural, artística e 

científica. Para atingir os nossos objetivos, analisaremos o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo do 

qual procuraremos colher experiências úteis ao MVL, em constituição no CECS. Será analisado o impacto 

possível do MVL no desenvolvimento da cooperação entre as comunidades científicas lusófonas de Ciências 

da Comunicação e também a mútua influência que possa estabelecer-se entre o tecido empresarial e a 

comunidade científica. Metodologicamente, optar-se-á por uma análise qualitativa. Efetuaremos uma 

análise documental e triangulando fontes. Procurar-se-á criar uma cooperação estratégica internacional 

entre museus. 
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MESA 9 – MEDIA, GÉNERO E CIDADANIA 

 

Feminismo online em Portugal: um mapeamento do ativismo no Facebook 

Lidia Marôpo, Marisa Torres da Silva e Mara Magalhães – IPSetúbal e CIC.Digital/NOVA 

 

Palavras-chave: feminismo; ciberativismo; Facebook; redes sociais. 

 

A internet trouxe alterações substanciais à esfera pública, permitindo a criação de diferentes plataformas de 

expressão e de formas concertadas de atuação política, facilitando a articulação e a partilha de conteúdos 

entre grupos de cidadãos. Com a reorganização dos movimentos sociais neste contexto, o feminismo 

encontrou novos lugares de práticas e expressões coletivas (Tomazetti, 2015), bem como maiores 

possibilidades para a disseminação das suas ideias (Burigo et al., 2016). 

Apesar das potencialidades identificadas, os desafios incluem a projeção significativa de protestos e de 

causas (Rapp et al., 2010) e superar o baixo nível de compromisso e fragilidade dos laços sociais que 

comportam estas novas formas de apoio social (Castells, 2007). Como sublinha Peter Dahlgren (2015), do 

ponto de vista da sua eficácia, a participação política online é fraca, podendo dar origem a uma “esfera 

pública a solo” caracterizada pelo “clicktivism”. 

Tendo em conta estas considerações, o objetivo desta comunicação consiste em mapear o ativismo 

feminista online em Portugal. De que forma é que o feminismo tem utilizado a mais popular rede social 

digital – o Facebook – para promover a sua causa? Que agenda propõe? Que repercussão social alcança? 

Quem são as (ou os) ativistas por trás dessas páginas? 

Realizámos um estudo exploratório de 40 páginas no Facebook que se declaram como feministas ou que 

discutem de forma destacada temáticas ligadas à causa. As páginas foram analisadas quantitativamente por 

meio da aplicação Netvizz. Identificámos o número de seguidores (gostos), a média de interações (‘gostos’, 

partilhas e comentários), a média de publicações e o post com mais interação de cada perfil em 2016. 

Analisámos também as propostas nos textos de apresentação e a origem institucional (ONG, academia, 

associação, órgão governamental ou outros) ou não institucional (coletivos, eventos, outros) de cada página. 

O corpus inclui uma grande variedade de perfis, refletindo a amplitude do movimento no país, mas 

revelando uma média baixa de seguidores. A página ‘Capazes’, associação feminista criada em 2014 pelas 

apresentadoras de televisão Iva Domingues e Rita Ferro Rodrigues, destaca-se fortemente como a mais 

popular (155 mil ‘gostos’), enquanto as restantes não ultrapassam individualmente os 13 mil ‘gostos’. 
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Cecília Meireles: a poetisa-jornalista na defesa e prática de uma educação para a 

cidadania 

Rosana Pinto Plasa Silva e Carlos Roberto de Carvalho – Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro 

 

Palavras-chave: polifonia; educação; democracia; cidadania. 

 

Esta comunicação objetiva apresentar uma reflexão sobre a importância que as crônicas de natureza 

polifônica, escritas e publicadas pela poetisa-jornalista Cecília Meireles, no período de 1931 a 1933, na 

Página de Educação do Jornal Diário de Notícias, tiveram para firmar o compromisso da escritora com os 

princípios da democracia e da cidadania, ao dialogar com o seu público leitor sobre as questões que 

envolviam o tema educação no Brasil. A referida seção do jornal, dirigida pela própria Cecília Meireles, 

funcionou nos moldes de uma Ágora grega, pois nesse espaço não só a escritora, por meio da palavra - 

“arena em miniatura”, expressava a sua visão da realidade educacional no Brasil que importava a ela e ao 

seu público leitor, como também ela tecia, junto a outros intelectuais, uma rede de discussões sobre o tema 

educação. Esse estudo, sob a ótica polifônica, considera que tais ideias, propagadas via crônicas, não eram 

um resultado de uma construção isolada, mas de um processo de comunicação interativa em que essa 

pensadora da educação se via e se reconhecia através do outro, na imagem que o outro fazia dela enquanto 

educadora. A jornalista, na direção da Página de Educação do jornal Diário de Notícias, dotou-se de um 

ativismo especial, pois regia vozes, deixando que estas se manifestassem com autonomia nas entrevistas, 

nos espaços oferecidos a elas em sua Página para a publicação de artigos, o que permitia a ela e ao seu outro 

conviverem e dialogarem em pé de igualdade. No presente trabalho, tomar-se-ão por base algumas crônicas 

escritas por Cecília e compiladas no volume 1, organizado por Leodegário Amarante de Azevedo Filho, assim 

como leituras de textos que considerem o estudo de natureza polifônica das ideias pedagógicas da poetisa-

jornalista. Dessa forma, neste texto, adotaremos como referência principal a discussão empreendida por 

Mikhail Bakhtin sobre linguagem, dialogismo, polifonia, para que se possa compreender como Cecília 

Meireles, ao (re)construir seus princípios pedagógicos a partir de outras vozes, também colaborou (e ainda 

colabora) com a conscientização cidadã dos seus leitores no que se refere, principalmente, à democratização 

do acesso à educação. 
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Desenvolvimento humano, reprodução social e o uso das tecnologias digitais: 

mídia-educação enquanto possibilidade de transformação social 

Juliana Costa Müller e Karine Joulie Martins - Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Palavras-chave: escola; reprodução social; tecnologias digitais; mídia-educação. 

 

O presente artigo tem como objetivo problematizar o uso das tecnologias digitais na escola a partir da 

perspectiva da mídia-educação como uma das possíveis abordagens para o desenvolvimento de outras 

linguagens essenciais à reivindicação de direitos e exercício da cidadania. Esse uso está atrelado ao acesso à 

internet, que alcança cerca de 43% da população da população mundial (UIT/ONU, 2015). No Brasil, 58% da 

população está conectada (CETIC, 2015), numa realidade em que quanto mais alta a renda familiar maior a 

adesão à tecnologia e quanto menor a renda, a adesão também é menor (CETIC, 2012). Nesse sentido, os 

dados revelam que a negligência do acesso às tecnologias é mais uma forma de exclusão, de desigualdade e 

de reprodução social. A escola segundo a perspectiva sociológica de Bourdieu (2014) cumpre um papel de 

reprodução através de práticas pedagógicas que atuam no sentido homogeneizar e diferenciar os alunos 

entre aqueles aptos e não aptos a exercer determinada função social. Esse processo educativo configura-se 

na ação pedagógica por meio da violência simbólica (Bourdieu; Passeron, 2014) já que impõe padrões por 

vezes distantes da realidade social na qual a criança está inserida. Por outro lado, os encontros culturais 

promovidos pela escola são potenciais de transformação (Dussel, 2009, Petitat, 1994), encarados como 

formas de ampliação de repertórios que busca pelo diálogo com os diferentes espaços, numa educação com, 

para e através das mídias (Rivoltella, 2012). A fim de problematizar as formas de legitimação e distinção que 

compõem a estrutura da sociedade, a interação do sujeito na cultura, suas relações com as diferentes 

formas de capital (cultural, econômico, social, entre outros) e o desenvolvimento humano (Vigotski, 1991) 

são colocados em xeque. Por fim, as abordagens teóricas ressaltam a importância da mídia-educação, como 

uma das possibilidades de formação cidadã, crítica, criativa e participativa para o uso das tecnologias digitais 

visando a superação dos indicativos da reprodução social. 
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Programas de esportes televisivos brasileiros: um espaço de participação feminina? 

Noemi Correa Bueno, Marta Regina Garcia Cafeo e José Carlos Marques - Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

 

Palavras-chave: comunicação; esportes; mulheres. 

 

Apesar do inegável avanço da participação das mulheres nas esferas públicas na sociedade ocidental, muitos 

estudiosos e grupos feministas assinalam que a cultura androcêntrica ainda está presente na 

contemporaneidade, influenciando relações pessoais, econômicas, culturais, sociais, trabalhistas e políticas 

(Alvarez, 2002; Bourdieu, 2003; Moreno, 2008). 

Diante disso, movimentos feministas ainda possuem pautas de reivindicações que buscam conquistar 

direitos ainda não alcançados, como a revalorização da imagem mediática feminina, de forma a respeitar a 

mulher enquanto sujeito social atuante, suas idiossincrasias, capacidades e valores. Essa questão é 

importante, pois conforme Bourdieu (2003) e Rachel Moreno (2008), os media podem colaborar para a 

afirmação ou questionamento de valores androcêntricos. 

Considerando esses apontamentos, esta proposta de comunicação analisa a presença quantitativa de 

mulheres nos papéis de apresentadoras, comentaristas e narradoras de programas esportivos da televisão 

aberta brasileira, com objetivo de verificar se esse ainda é um campo predominantemente masculino e, 

portanto, ainda transmite subjetivamente a ideia de que o esporte é uma atividade de interesse masculino, 

permanecendo as mulheres excluídas desse espaço público.  

Para tal, foi realizada a análise do conteúdo, para contabilizar o número de profissionais (comentaristas, 

apresentadores e narradores) homens e mulheres nos programas de esportes veiculados na televisão aberta 

brasileira no período de março de 2015. Verificou-se que nos 17 programas de esportes veiculados nesse 

período, haviam 81 profissionais com os cargos analisados, sendo que destes 17 (21%) eram mulheres e 64 

(79%) homens. 

A partir disso, conclui-se que a veiculação do esporte nos media ainda é uma atividade de responsabilidade 

majoritariamente masculina, já que a participação feminina é de apenas 21% referente aos profissionais 

envolvidos na comunicação da informação esportiva ao telespectador. Nesse sentido, podemos afirmar que 

apesar de a mulher ter conquistado alguns espaços considerados masculinos, ainda há ambientes nos quais 

a presença masculina é predominante, como acontece na transmissão de conteúdos esportivos na televisão 

aberta brasileira. Essa discussão é válida, pois como afirma Bourdieu (2003), tanto o jornalismo como o 

esporte possuem envolvimento na construção social de gênero, representando características do que é 

masculino e feminino. 
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Educação para os Media: Uma questão de cidadania 

Denise Gomes de Moura – Instituto Federal de Brasília 
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Na forma de ensaio, temos o objetivo de refletir sobre a importância da educação para os media, partindo 

do princípio de que ter capacidade para fazer leitura crítica do conteúdo mediático é ter cidadania. Para isto, 

pegamos como exemplos 5 artigos apresentados no 3.º Congresso Literacia, Media e Cidadania, realizado 

em Lisboa no ano de 2015. Esses artigos foram escolhidos de acordo com alguns critérios, como: ser 

resultado de investigação empírica, realizada com crianças e jovens em contexto escolar; que os envolvidos 

nas pesquisas tenham tido acesso a conteúdos mediáticos, tenham refletido e discutido sobre as mensagens 

explícitas e implícitas nesses conteúdos; e que a partir da análise e avaliação desse material, tenham 

produzido novos conteúdos. A seguir a apresentação do resumo desses textos, serão colocadas várias 

questões para as quais não há pretensão de obter respostas prontas, mas de levar à reflexão, para que cada 

um tire suas próprias conclusões. Há aspectos relacionados à literacia mediática em que não ocorre 

unanimidade de pensamento. A falta de consenso diz respeito principalmente a: quem deveria ser 

responsável por capacitar para a leitura crítica dos conteúdos dos media? Seria a família? O governo? Seriam 

as religiões? As associações? As ONG? ou deveria ser responsabilidade exclusiva da educação formal? E no 

caso de responsabilizar as escolas, em que altura do ensino isto deveria acontecer? a partir do infantário, de 

forma continuada até a universidade? Haveriam níveis de aprofundamento da literacia mediática? Outra 

questão que talvez seja anterior a todas as anteriores, diz respeito a: quem teria competência para praticar a 

formação em literacia para os media? Independente de onde a literacia mediática poderia ser difundida, 

alguém deveria estar apto ou apta para liderar a capacitação de crianças, adolescentes e adultos para a 

leitura crítica dos media. E a quem caberia a obrigação de formar os formadores? A única certeza a que 

provavelmente chegaremos é a de que políticas públicas que proporcionem recursos financeiros e humanos 

para a formação em literacia mediática são necessárias e urgentes. A fundamentação teórica terá como base 

os estudos dos investigadores do Reino Unido: David Buckingham e Sonia Livingstone. 
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MESA 10 – COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E PÚBLICOS 

 

Tornar público o conhecimento científico, comunicar a cidade pelo jornalismo 

cultural digital   

Cristina Ponte e Dora Santos Silva – FCSH/NOVA 

 

Palavras-chave: jornalismo cultural; comunicação de ciência; universidade; plataformas digitais. 

 

Na origem da plataforma FCSH +Lisboa (http://maislisboa.fcsh.unl.pt), lançada em fins de novembro de 

2016, esteve uma intenção dupla: revelar a produção de ciências sociais e de humanidades sobre a cidade, 

mostrando a sua importância a um público não académico; e ligar docentes e investigadores de áreas e 

departamentos diferentes, valorizando a diversidade de olhares. Para a ideia tomar forma, foram 

fundamentais as ferramentas do jornalismo cultural e das novas tecnologias digitais (conexões, interação, 

multimédia, meios locativos, templates de baixo custo), sustentadas em investigações de doutoramento em 

Média Digitais, defendidas nesse ano por Dora Santos Silva e por Cláudia Silva. A plataforma dispõe, em 

finais de dezembro, de mais de 200 entradas e tem como retaguarda uma base de dados de pesquisas 

realizadas sobre Lisboa, na FCSH/NOVA, de mais de 500 entradas. A partir de um núcleo editorial mínimo, o 

envolvimento na produção destas entradas transbordou e passou a envolver estudantes, nomeadamente de 

Ciências da Comunicação. 

Para além dos enquadramentos provenientes das pesquisas de doutoramento, acima referidas, e de 

processos de pesquisa-aprendizagem envolvendo estudantes, que temos realizado, a reflexão sobre este 

processo, que esta comunicação se propõe fazer, foi alimentada pela obra Making the University Matter, 

editada por Barbie Zelizer (2011), onde se discute o futuro das Humanidades na Universidade em tempos 

dominados pela economia neoliberal. Várias questões dessa obra iluminam o processo de tradução e 

disseminação do conhecimento que levamos a cabo: a articulação de tropos aparentemente antagónicos 

sobre a Universidade, apontada por Zelizer (torre de marfim, engajamento académico, corporação 

pragmaticamente orientada; liberdade de pesquisa); a Universidade como espaço de formação de novas 

gerações num momento marcante das suas vidas (Scannel); o papel do jornalismo e da universidade na 

promoção de uma esfera pública dinâmica (Bromley); os desafios de processos de aprendizagem virados 

para fora (outlearning), contrariando a hegemonia do documento impresso como veículo do saber (Hartley). 

Com estes enquadramentos, a comunicação analisará processos de tradução da produção científica em 

entradas jornalísticas acessíveis ao grande público e marcas do envolvimento da comunidade académica na 

sua produção. 
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A saúde em rastreio 

Sofia Gomes e Felisbela Lopes – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: jornalismo de saúde; literacia para a saúde; fontes de Informação; rastreios. 

 

Em Portugal, os rastreios (da mama, do colo do útero, do cólon rectal, cancro oral, entre outros...) têm sido 

uma das grandes preocupações dos órgãos governativos da área da saúde, sendo considerado um objetivo 

estratégico da Direção Geral de Saúde. Falamos aqui de uma das principais vias para prevenir a doença e 

promover a saúde dos portugueses. Ora, em qualquer rastreio, os media assumem uma função relevante, 

divulgando-os e explicando a sua importância, capacitando os indivíduos. É precisamente na análise dessa 

mediatização que nos ocuparemos nesta comunicação. 

Percorrendo seis jornais portugueses (Público, Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Correio da Manhã, 

Expresso e Sol) entre 2012 e 2014, encontramos 439 artigos que falam de prevenção. Quase um quarto 

desses textos (23.2%) detém-se na temática dos rastreios, situando-se esta na terceira posição do total das 

temáticas estudadas. A análise anual permite perceber um aumento gradual desta tematização. Perante 

isto, procuramos essencialmente saber qual o ângulo escolhido pelos jornais para tratar deste assunto e 

quais as fontes de informação chamadas a falar sobre rastreios. 

No que diz respeito aos artigos, os jornais centraram-se fundamentalmente nos tópicos dos tumores, Sida, 

doenças dermatológicas, alzheimer e hepatites. Talvez por serem artigos de âmbito preventivo, as notícias 

são dadas num tom positivo, com uma extensão breve ou média e com caráter nacional. Contrariamente ao 

tom antecipatório que era esperado, os artigos são escritos no passado. Relativamente às fontes de 

informação, verificamos a supremacia de fontes que falam com propriedade no campo da saúde, 

destacando-se as fontes oficiais e as especializadas institucionais. No processo de construção da notícia, o 

jornalista opta por ouvir as fontes que representam uma instituição ou uma profissão credível no campo da 

saúde, como é o caso dos médicos. Naturalmente, tratando-se desta temática, as especialidades médicas 

mais ouvidas para estes artigos são dentária, dermato-venereologia e oncologia. 

O estudo desenvolvido enquadra-se no projeto de doutoramento “Comunicação e Saúde: Jornalismo 

preventivo e fontes de informação” (SFRH/BD/89792/2012), financiado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, a decorrer no Centros de Estudos de Comunicação e Sociedade, na Universidade do Minho. 
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+Cidadania: a integração de recursos educativos digitais e aprendizagem 

participativa das crianças 

Carlos Moreira, Teresa Sofia Castro, Elisabete Barros, António J. Osório - IE/UMinho 

 

Palavras-chave: alunos; professores; cidadania participativa; recursos educativos digitais. 

 

O projeto +Cidadania resulta de um consórcio entre a Universidade do Minho, Instituto de Educação e a 

empresa Lusoinfo Multimédia e foi projetado tendo em vista: i) combater o abandono escolar precoce 

(Agenda Europa 2020), ii) desenvolver a consciência social e o respeito pelo meio ambiente (Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável), e iii) promover o interesse e participação ativa dos alunos no seu 

processo de aprendizagem. 

Como parte do projeto, uma plataforma digital, que funciona numa arquitetura multi-plataforma, oferece 

guiões de trabalho e recursos multimédia interativos alicerçados nas atuais correntes pedagógicas de 

aprendizagem lúdica, articulados com o currículo básico inicial. 

O projeto começou a ser implementado, no ano letivo 2015-6, em escolas do 1.º ciclo em quatro municípios 

do Norte de Portugal e continua a sua fase de expansão no presente ano letivo. Nestes dois anos 320 

professores do 1.º ciclo participam e trabalham em colaboração nas oficinas de formação desenhadas para 

acompanhar o projeto no terreno. Ao longo das sessões, os professores planeiam, projetam, implementam e 

avaliam os projetos educativos que desenvolvem em contexto de sala de aula nas suas escolas, na sequência 

de uma abordagem metodológica de investigação-ação. Os alunos com idades entre os 6 e os 10 anos 

participam ativamente numa variedade de oportunidades de aprendizagem num ambiente digital seguro, 

onde as interações com o meio ambiente e o incentivo a estilos de vida saudável são despertados e 

incentivados. 

O projeto tem permitido aos professores desenvolver trabalho colaborativo com outros docentes, famílias e 

alunos, o desenvolvimento de experiências de aprendizagem lúdicas e baseadas em projeto, a interação com 

uma rede intergeracional, incentivando uma aprendizagem participativa, colaborativa e responsável. 
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Os textos de divulgação científica mediáticos e a promoção da literacia científica 

Maria Laura Oliveira e Ana Sofia Afonso – CIEd/UMinho 

 

Palavras-chave: textos de divulgação científica; revistas; literacia científica; ciências naturais. 

 

São múltiplas e frequentes as situações quotidianas que requerem a compreensão de informação ligada às 

ciências para o exercício de uma cidadania ativa. Assim, o ensino das ciências deve desenvolver a literacia 

científica dos alunos para que adquiram competências que lhes permitam lidar com este tipo de informação 

de forma crítica e reflexiva. Os textos de divulgação científica mediáticos (doravante TDC) adquirem 

destaque enquanto recurso de interesse na promoção da literacia científica dos alunos dado se tratarem de 

textos com o objetivo de divulgar conhecimento científico a um público não especializado (Ferreira & 

Queiroz, 2012). Para além disso, estes textos permitem transportar questões atuais para a sala de aula 

relacionando as aprendizagens escolares com a sua aplicação e relevância na realidade social (Rocha, 2012; 

Puiati, Borowsky & Terrazzan, 2007). 

O estudo que se apresenta resulta de uma intervenção pedagógica desenvolvida ao longo de 3 sessões, com 

duração variável entre 45 e 90 minutos, junto de 22 alunos do 5.º ano de escolaridade com idades 

compreendidas entre os 10 e os 13 anos. Inserida na disciplina de Ciências Naturais, mais concretamente, no 

conteúdo programático “A célula – unidade na constituição dos seres vivos”, esta intervenção teve como 

objetivo, entre outros, averiguar as dificuldades de leitura, compreensão e avaliação de TDC quando estes 

são explorados nas aulas de ciências. Assim, a intervenção pedagógica centrou-se na leitura, seguida de 

interpretação e análise, de um TDC proveniente da revista “Quero Saber – Especial Corpo Humano” 

intitulado “A estrutura das células”. A leitura do texto desenvolveu-se em torno de 3 fases: pré-leitura, 

leitura e pós-leitura, apoiadas por uma ficha de trabalho, composta por questões de categorias cognitivas 

distintas, que permitiu a recolha de dados. Os dados recolhidos foram analisados de forma qualitativa tendo 

sido criadas categorias a posteriori para agrupar as respostas dos alunos às várias questões. Para além disso 

foi calculada a frequência para cada categoria de resposta. A análise dos dados recolhidos permitiu verificar 

que os alunos demonstraram dificuldades na compreensão e análise do texto, mas também na 

argumentação e fundamentação das suas opiniões aquando da avaliação do TDC explorado. 
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Procura e obtenção de informação de saúde: Um estudo com adolescentes 

Portugueses 

Diana Pinto - Universidade do Minho 

 

Palavras-chave: adolescentes; informação de saúde; media; fontes de informação. 

 

Apesar da inegável importância da análise do modo como os jovens procuram e obtêm informação sobre 

saúde, ainda existem poucos estudos com enfoque neste tema. Com esta apresentação pretende-se uma 

partilha dos resultados preliminares de um estudo de doutoramento em curso, sobre media, literacia e 

saúde. Mais especificamente, a análise em que este estudo se baseia, pretendeu compreender como os 

jovens procuram e obtêm informação sobre saúde, bem como identificar diferenças de género. Para tal, 

recorreu-se a uma amostra de 906 adolescentes, com idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos (M = 

14.14) a frequentar escolas no Norte de Portugal. Os participantes preencherem um questionário que, para 

além de dados demográficos, incluiu questões acerca de procura e obtenção de informação sobre saúde 

através de agentes interpessoais e mediáticos. Os resultados sugerem que os adolescentes recorrem 

preferencialmente aos pais para obter informação sobre saúde. Quando considerados temas específicos de 

saúde (tabaco, álcool, relações sociais, exercício físico e nutrição), os pais continuam a ser descritos como a 

fonte de informação primordial. Foram igualmente encontradas diferenças significativas relativamente ao 

género, sugerindo que as raparigas tendem a obter mais informação sobre saúde, quer através de agentes 

interpessoais (ex. pais, irmãos, pares, professores) quer mediáticos (ex. Internet, televisão, livros, jornais e 

revistas), comparativamente aos rapazes. A maioria dos participantes refere, igualmente, que os pais são a 

fonte de informação de saúde mais confiável, embora considerem a Internet como um meio mais acessível. 

De facto, os pais são descritos como a fonte primária de informação de saúde, independentemente do 

género. Estes resultados podem sugerir o aumento da importância atribuída ao papel dos pais na 

comunicação com os seus filhos nas sociedades ocidentais. Com estes dados, esperamos fomentar a 

discussão acerca das preferências e tendências dos jovens no que se refere aos meios e tipo de informação 

sobre saúde a que têm acesso, bem como salientar o seu papel na literacia mediática e na literacia para a 

saúde.  
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MESA 11 – LITERACIA MEDIÁTICA E POPULAÇÕES ADULTAS 

 

Usos da informática na Educação de Jovens e Adultos na Universidade Federal de 

Minas Gerais - Brasil 

Francisca Izabel Pereira Maciel - Universidade Federal de Minas Gerais 

 

Palavras-chave: adultos; informática; literacias; alfabetização. 

 

A proposta desta comunicação é apresentar resultados de uma  intervenção com alunos da EJA e o uso do 

computador desenvolvido em um projeto de um projeto de extensão – ensino e pesquisa – de Educação de 

Jovens e Adultos desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais – Brasil. Neste projeto trabalhamos 

o processo de aprendizagem da leitura e da escrita  com  adultos, com idades entre 30-86 anos privados 

desse direito quando criança. Entre as demandas desses adultos chama-nos atenção o fato de que eles 

desejam , cada vez mais, ter domínios e uso de tecnologias, tais como acessar dados bancários, ler e emitir 

mensagens no celular (telemóvel) , ter acesso a e-mails. Procurando aliar os conhecimentos necessários às 

demandas que eles nos trazem oferecemos na grade curricular aulas semanais de informática. Desse modo, 

introduzimos os adultos nesse “mundo midiático”. O processo pelo qual os adultos iniciam suas atividades 

frente a tela do computados difere imensamente do processo das crianças e jovens. O receio / medo frente 

a máquina é a primeira barreira a ser enfrentada. Desde o simples manuseio para ligar o equipamento, o uso 

dos dedos no teclado, conciliar o uso dos dedos, a escrita e o olhar na tela (ecrã) são aprendizagens que 

precisam ser muito bem trabalhadas por parte de quem ensina e dentro dos tempos dos adultos. O exercício 

da paciência dos monitores (alunos de licenciaturas) com os alunos adultos é também outro aprendizado 

para aqueles que ensinam. No decorrer do ano letivo desenvolvemos projetos de inserção social atendendo-

lhes às demandas sugeridas pelo grupo, assim como atividades de leitura e escrita através de  jogos 

pedagógicos e pesquisas para subsidiar as atividades desenvolvidas e atividades de curiosidades intelectuais, 

tais como visitas virtuais à museus, levantamento de dados sobre países e acontecimentos mundiais estão 

entre os temas. Esse projeto de extensão –pesquisa e ensino tem propiciado aos licenciandos e adultos uma 

troca de conhecimentos sob a minha coordenação desde 2009.  
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A importância da internet para a Qualidade De Vida dos portugueses de 50 e mais 

anos 

Patrícia Silva, Alice Delerue Matos e Roberto Martinez-Pecino – Universidade do Minho 

 

Palavras-chave: qualidade de vida; internet; adultos de 50 e anos; sociedade da informação. 

 

Nos modelos explicativos da qualidade de vida das pessoas mais velhas, a maioria das investigações têm 

considerado apenas variáveis de ordem sociodemográfica, económica, social e de saúde, deixando de parte 

variáveis importantes, como as relacionadas com a utilização da internet, que tem sido associada a um 

conjunto de transformações do quotidiano dos indivíduos, de entre as quais se destaca a profunda alteração 

das formas de interação, de comunicação e de integração social. Por outro lado, a maior parte dos estudos 

que têm em conta a utilização da internet tendem a apresentá-la como desejável e benéfica ao processo de 

envelhecimento, ainda que nem sempre existam evidências empíricas para tal.  

Este trabalho visa analisar a importância da utilização da internet para a qualidade de vida dos indivíduos de 

50 ou mais anos, uma vez controlados os efeitos das variáveis tradicionalmente identificadas na literatura 

como relevantes. 

A amostra sobre a qual incide este trabalho é composta por 1858 indivíduos residentes em Portugal e 

inquiridos no âmbito da vaga 4 do projeto europeu SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe. 

Os resultados das análises de regressão linear permitiram corroborar os resultados de outros estudos que 

identificaram a idade, o género, a escolaridade, a situação financeira, a saúde mental e física, assim como a 

dimensão e qualidade das relações da rede de confidência, como determinantes da qualidade de vida dos 

indivíduos de idades superiores a 50 anos. Mas, evidenciaram também, para o mesmo grupo etário, os níveis 

superiores de qualidade de vida dos portugueses que utilizam a internet, relativamente aos seus homólogos 

não utilizadores desta tecnologia (0,659 (0,086-1,233)). 

Este estudo vem alargar o conhecimento científico dos fatores determinantes da qualidade de vida em 

idades avançadas, evidenciando empiricamente a relevância da internet no conjunto destes fatores. Deste 

modo, reforça a importância do desenvolvimento de estratégias que visem a inclusão digital dos indivíduos 

mais velhos. 
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Tecnologia e relações intergeracionais: Produção de um documentário colaborativo 

com seniores e jovens 

Maria Gabriela Benedeti - DeCA/UA 

 

Palavras-chave: relações intergeracionais; novos media; guião colaborativo; documentário 

metalinguístico. 

 

Portugal vivencia, atualmente, o paradoxo do envelhecimento, fenómeno provocado pelo paralelismo entre 

o aumento do envelhecimento populacional e a diminuição da população jovem ativa. O cenário se agrava 

mediante análise dos indicadores relacionados à acessibilidade das novas tecnologias da comunicação e 

literacia digital. Estes revelam que, a inserção destes dispositivos é comum, principalmente, e quase que 

restritamente aos jovens e aos adultos mais novos. O escalão etário acima dos 65 anos é o que tem menor 

representatividade quanto à apropriação dos novos media. Estes dois fatores exigem reestruturação, 

principalmente, a nível social e tecnológico, de forma a fomentar as relações entre os indivíduos, 

nomeadamente entre aqueles que se encontram na base do problema, os jovens e os seniores, a fim de 

minimizar o distanciamento entre estas gerações.  

O estudo preocupa-se em compreender qual estratégia colaborativa intergeracional deve ser adotada no 

desenvolvimento de um guião para um documentário, sobre o impacto dos novos media nas relações entre 

seniores e jovens. Dessa forma, a componente teórica decorre sobre as relações intergeracionais, os novos 

media e documentário; os três conceitos orientadores da investigação que possibilitaram o desenho 

metodológico a ser seguido.  

A investigação tem como principal objetivo a produção de um documentário metalinguístico sobre a 

interação entre jovens e seniores, facilitada pela componente empírica deste estudo. A interação será 

efetivada com o envolvimento de jovens, entre os 15 e 30 anos, e seniores, acima dos 65 anos. O 

documentário registará o processo criativo de desenvolvimento de um guião para um segundo 

documentário. A metalinguagem se faz presente tanto na linguagem audiovisual – ao produzir um 

documentário sobre documentário – como também na problematização da investigação – ao abordar o 

relacionamento intergeracional a partir da interação entre jovens e seniores.  

A fim de assegurar adequadamente, os fatores necessários para compreensão da problemática em questão, 

a presente investigação baseia-se na abordagem metodológica qualitativa e de natureza explanatória. O 

grupo de estudo será selecionado de forma não aleatória, por conveniência, e será composto por jovens e 

seniores que apresentem os critérios de seleção estipulados. O enfoque da pesquisa concentra-se na 

metodologia exploratória e de investigação-ação. 
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As Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos de integração social 

Marta Maia e Helena Lima - Universidade do Porto 

 

Palavras-chave: integração social; tecnologias de informação e comunicação; migração. 

 

Segundo o Eurostat (2016), a manter-se o fluxo migratório de fora para a União Europeia ao ritmo atual, 

dentro de algumas décadas as comunidades migrantes serão maiores que as de acolhimento. Esta 

expectativa leva ao aumento da pressão social: como integrar migrantes culturalmente tão diferentes, 

mantendo a nossa identidade cultural (Cossio et al., 2012)? 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) podem promover o processo de integração e, associadas 

às práticas do Marketing Social, podem até levar à alteração de atitudes e comportamentos. 

Integração social implica interação recíproca entre os segmentos de uma determinada estrutura social 

(Beresnevièiûtë, 2003). Neste processo, as TIC, enquanto ferramentas de usabilidade comprovada 

(Codagnone & Kluzer, 2011), podem ter um papel fundamental de bonding (relação com os pares), de 

bridging (relação com a sociedade), e no sucesso de campanhas de Marketing Social que promovam 

alterações comportamentais num determinado grupo (Andreasen, 2002). 

É, contudo, necessário prevenir que as TIC, usadas desequilibradamente, promovam exclusão em vez de 

inclusão (Beresnevièiûtë, 2003; Borkert, Cingolani, & Premazzi, 2009; Codagnone & Kluzer, 2011). Assim, 

devem combinar-se com estratégias complementares (Kammer et al., 2016); aproveitar a apropriação geral 

para promover a percepção da integração social como um processo coletivo (Gaertner, 2009); e não 

esquecer as características próprias do digital, que elimina elementos-chave da comunicação e pode 

prejudicar a percepção da mensagem (Zheng, Burrow-Sanchez, & Drew, 2010). 

O propósito deste estudo preliminar é explorar os modelos de utilização das TIC e da integração social, 

entendendo o impacto do digital nas relações interpessoais (Baldassar, 2016) para a elaboração de um 

marco teórico de análise exaustivo. Complementarmente, pretende-se estudar o perfil dos migrantes e sua 

apropriação das TIC, bem como as estratégias do Marketing Social e projetos de integração já existentes. 

Este trabalho exploratório pretende ser a base inicial de uma posterior investigação prática. 
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Letramento digital: uso da Internet por analfabetos  

Iva Autina Cavalcante Lima Santos e José Armando Valente - Universidade Estadual de Campinas 

 

Palavras-chave: letramento digital; internet; aprendizagem.       

 

Este estudo, realizado no mestrado do Instituto de Artes- Multimeios – UNICAMP - Brasil, teve o objetivo de 

investigar um processo de apropriação de uso da Internet por analfabetos, a partir da perspectiva do 

letramento digital. Procurou-se analisar, por meio de uma pesquisa-ação (Thiollent) numa abordagem 

qualitativa, as estratégias utilizadas por duas (02) adultas analfabetas na prática de uso da Internet. A base 

teórica da pesquisa articula três eixos temáticos: Aprendizagem (Vigotsky), Letramento (Kleiman, Street, 

Soares) e Apropriação (De Certeau). A ideia que norteia o estudo é que um indivíduo analfabeto, através do 

letramento oferecido pelos eventos de uso da Internet, seja capaz de iniciar um processo de apropriação de 

uso e, conseqüentemente, a aprendizagem da leitura e da escrita. Os dados analisados e descritos 

evidenciaram que essa apropriação é possível, no entanto há necessidade de uma mediação, por meio de 

pistas, que propiciem a associação da linguagem digital aos seus cotidianos. A linguagem digital, no contexto 

de uso da Internet, deve oferecer um sentido mais representativo para o usuário analfabeto, de maneira a 

favorecer uma apropriação mais eficiente das formas de comunicação e informação e dos recursos 

relacionados à interface da Internet. Pôde-se observar, diante das dificuldades das participantes, que o 

suporte dado pela linguagem metafórica apresentada pelos ícones e legendas nem sempre possibilita um 

sentido adequado às suas funções, além de se apresentar de forma distante de suas realidades. Em termos 

das estratégias de apropriação, os usos de metáforas e analogias foram essenciais para a compreensão e a 

interpretação dos eventos. Em suma, os letramentos exigidos, para uma utilização mais autônoma da 

Internet pelos analfabetos, não só dependem do fator de saber ler e escrever. Este pode favorecer uma 

apropriação mais rápida, mas ainda faz-se necessária a instauração da junção do interesse “significativo” 

com uma interface humano-computador que lhes dê as condições necessárias à sua apropriação, assim 

como o estabelecimento da possibilidade ao acesso cotidiano de tecnologias. 
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MESA 12 – CINEMA E EDUCAÇÃO 

 

Quando a Autoria a Solo Não é Suficiente 

Inês Rebanda Coelho – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: cinema; televisão; autoria; obras conjuntas. 

 

Com a evolução dos vários campos artísticos audiovisuais, foi surgindo uma problemática à qual ainda não se 

conseguiu responder de forma precisa. Quem é o autor de uma obra fílmica? E de uma série? Estas são as 

questões que se levantam.  

A autoria como sendo uma aquisição a solo é uma ideia proveniente das artes ancestrais, como literatura e 

pintura. Ideia essa, que continua entranhada e a ser promulgada entre a sociedade e os jovens académicos 

das diversas áreas audiovisuais. No cinema, a autoria é normalmente atribuída ao realizador, uma teoria que 

continua a ser alimentada pelo conceito de cinema d’auteur que surgiu nos anos 50 em França, enquanto na 

televisão se centra na figura do showrunner, um produtor ou produtor executivo que, tal como o realizador 

tido como auteur de cinema, alia frequentemente as suas funções à escrita de argumento. À primeira vista 

pode aparentar ser uma questão inofensiva e com poucas repercussões, mas a realidade é que elas existem. 

A falta de consideração de todos os criadores intelectuais de um produto artístico concebido em grupo, 

pode estar a causar uma estagnação na exploração económica das diversas obras e da sua evolução artística 

e cultural. Algo que atinge principalmente países cujas indústrias audiovisuais estão pouco desenvolvidas e 

se gerem maioritariamente à base de subsídios.  

O nosso objetivo é fazer uma contextualização da situação atual, tendo Portugal como um dos países de 

referência para estes acontecimentos e de que forma as duas áreas que elegemos, o cinema e a televisão, 

estão a sofrer danos. Pretendemos, igualmente, propor uma nova abordagem à autoria de obras que não 

sejam concretizadas por apenas uma pessoa.    

Para esta investigação, foram realizados dois estudos de caso, um inserido no panorama televisivo e outro 

no cinematográfico, de modo a provar que uma das profissões mais influentes e relevantes, mas vista como 

uma das mais técnicas, pode ter uma influência autoral. 
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Tendências e desafios do jornalismo de cinema na televisão portuguesa: o caso do 

Cinebox 

Jaime Lourenço e Filipa Subtil – ESCS/IPLISBOA 

 

Palavras-chave: cinema; jornalismo de cinema; Cinebox; TVI24. 

 

O jornalismo de cinema, visto aqui como subgénero do jornalismo cultural, tem pouca expressão nos meios 

de comunicação audiovisuais em Portugal, embora no caso da imprensa escrita, o cinema seja um dos temas 

mais tratados no âmbito cultural. Apesar da sua escassa presença nos espaços informativos da televisão 

portuguesa, resta ainda um programa inteiramente dedicado ao cinema no canal TVI24 – o Cinebox. Este 

magazine semanal é o único programa de informação televisiva especializado em cinema com produção 

integrada numa redacção jornalística em Portugal. Desta forma, esta comunicação propõe-se discutir a 

actividade jornalística do Cinebox à luz das principais tendências que a literatura académica, neste campo de 

estudos, tem vindo a identificar: a relação do jornalismo com a indústria; o desaparecimento da crítica 

cinematográfica; o espaço crescente ocupado pelas celebridades; e acresce ainda o impacto do meio digital, 

que embora traga novas possibilidades, está simultaneamente a desestruturar o campo de acção do 

jornalismo, e neste caso particular, do jornalismo de cinema. A estratégia metodológica desenvolveu-se a 

partir de duas técnicas de recolha de informação: participação-observação e análise de conteúdo temática 

aos programas emitidos entre 21 de Novembro de 2015 e 19 Março de 2016. Conclui-se que as opções 

editoriais do magazine de cinema da TVI24 seguem em larga medida as tendências que têm vindo a ser 

identificadas neste campo dos estudos jornalísticos. Saliente-se, todavia, o compromisso da equipa 

responsável do programa com a cinematografia nacional, dando-lhe particular destaque através de peças 

jornalísticas de produção própria. 
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Cinema na escola: construindo espaços de cidadania 

Karine Joulie Martins, Juliana Costa Müller, Silviane de Luca Ávila e Lídia Miranda Coutinho – 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Palavras-chave: cinema; escola; cidadania; multiliteracies. 

 

O presente artigo deriva de uma experiência de parceria entre o Grupo de Pesquisa Núcleo de Infância, 

Comunicação, Cultura e Arte, NICA, UFSC/CNPq e o projeto Inventar com a Diferença - Cinema e Direitos 

Humanos (Kumã - UFF), que tem como objetivo formar professores para o trabalho com questões 

relacionadas à cidadania e direitos humanos por meio do cinema na escola. O projeto se concretiza através 

de um curso de formação continuada com professores de escolas públicas da Grande Florianópolis/SC - 

Brasil, denominado “Cinema na escola: construindo espaços de cidadania”. Fundamentado em autores do 

campo do cinema, da mídia-educação e da formação de professores, e em diversas pesquisas desenvolvidas 

sobre cinema e educação (Sarmento, Soares, Tomás, 2006; Fantin 200; Migliorin et. al., 2014; Migliorin, 

2015), percebemos o quanto o cinema pode instigar uma postura mais ativa, crítica, criativa e cidadã de 

crianças, jovens e professores em relação às mídias, onde a produção de novos saberes contribui ao 

desenvolvimento de outras formas de participação no território e de expressão da diversidade que configura 

o patrimônio cultural científico e tecnológico. A metodologia utilizada na proposta de formação inspira-se na 

primeira edição do Inventar com a Diferença, que enfatiza o trabalho colaborativo na partilha de ideias e 

conhecimentos, os processos de fruição, produção e reflexão. Os encontros são pautados na estrutura de 

“dispositivos audiovisuais” e em diversos materiais de apoio pedagógico, criados para contemplar aspectos 

da linguagem cinematográfica de modo que os professores possam se apropriar desse universo para 

desenvolver propostas com seus alunos na escola. Desse modo, buscamos problematizar questões de 

cidadania por meio do cinema visando uma reeducação do olhar para as imagens que nos cercam e que 

também produzimos, num processo de alfabetização em diversas linguagens na perspectiva das 

multiliteracies. A partir dessa formação pretendemos não apenas ampliar o repertório cinematográfico e 

cultural de professores multiplicadores, mas sobretudo incentivar a promoção de práticas culturais, 

pedagógicas e cidadãs entre crianças, jovens e professores na escola e fora dela. 
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Projetos europeus e internacionais de literacia fílmica implementados em Portugal 

Raquel Pacheco - UAL e CICS.NOVA  

 

Palavras-chave: literacia fílmica; literacia da imagem; cinema e educação; crianças e jovens. 

 

Num tempo em que as imagens que nos são dadas do mundo tendem a confundir o nosso olhar, refletir 

sobre a imagem e o som não é uma atividade supérflua. André Bazin via o cinema como “uma janela aberta 

para o mundo”, o cinema dominante tem vindo a manifestar uma forte tendência para se transformar num 

videojogo em grande ecrã enquanto o ecrã de televisão toma cada vez mais a forma de um buraco de 

fechadura, ou seja, o visual tende a ocupar o lugar da imagem. Por isso, acreditamos que faz todo sentido e 

torna-se mesmo fundamental o trabalho de desenvolvimento de uma literacia do cinema e da imagem para 

a construção de uma literacia mediática completa. 

Esta comunicação discute a literacia do cinema e da imagem através da análise de dois Projetos Europeus e 

um Projeto Internacional de cinema e educação realizados em contexto português: Moving Cinema - 

metodologias, estratégias e ferramentas para que crianças e jovens apreciem o cinema Europeu e tornem-se 

audiências ativas; CinEd - Programa Europeu de Educação para o Cinema, é uma cooperação europeia 

dedicada à educação cinematográfica; CCAJ – Cinema: cem anos de juventude, um programa internacional 

coordenado pela Cinemateca Francesa, onde participam atualmente 13 países, da Europa e do mundo. 

Utilizando metodologias qualitativas acompanhamos durante dois meses, do ano de 2016, o quotidiano dos 

três projetos desenvolvidos em Portugal. Nos baseamos na análise situacional da realidade dos e pelos 

diferentes atores envolvidos nos projetos. Analisamos relatórios de atividades, contratos, documentos, 

fanzines, livros, catálogos, folhas de sala, depoimentos etc., e, realizamos entrevistas com pessoas 

envolvidas nos projetos (crianças e jovens, coordenadores, formadores, professores).  

Esta comunicação mostra os resultados da investigação realizada buscando responder as questões relativas 

a literacia fílmica e as iniciativas de desenvolvimento de audiências, principais objetivos dos projetos 

analisados. Estes projetos proporcionam mecanismos para uma melhor cooperação entre as iniciativas de 

literacia fílmica na Europa? As estratégias para o desenvolvimento de audiências são inovadoras e 

participativas fazendo com que o público jovem tenha acesso aos filmes Europeus? 
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Produção e Receção no cinema Moçambicano: o caso de O Último Voo do Flamingo 

de João Ribeiro 

Ana Cristina Pereira - CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: cinema moçambicano; cinema Africano; O Último Voo do Flamingo; João Ribeiro. 

 

Em Moçambique durante os 15 anos que se seguiram à Independência do país o cinema fez parte da 

estratégia de comunicação do estado, que era responsável pela produção e distribuição dos filmes. Nos anos 

90 do século passado, são liberalizados os meios de comunicação social e com estes o cinema. Cineastas 

oriundos do antigo do Instituto Nacional de Cinema e da produtora estatal Kanemo estão na base da 

formação das empresas que serão a espinha dorsal da “revolução” que se avizinha. O acesso à nova 

tecnologia digital facilita o nascimento de uma nova cultura da imagem que no caso moçambicano se 

alicerça no cinema e se alimenta no documentário.  

Parece hoje muito difícil, estabelecer em Moçambique um centro de produção cinéfila com a importância e 

autonomia que teve nos anos que se seguiram à Independência e que afirmava inclusivamente uma 

perceção diferente, da história, do mundo e da arte. A produção cinematográfica moçambicana está muito 

dependente dos circuitos internacionais de financiamento e do conceito de coprodução. A produção de 

documentários e mesmo de alguma ficção procura, muitas vezes, conciliar as ambições artísticas e as 

preocupações sociais dos seus autores com as exigências temáticas de quem os financia, e se por um lado 

propõem discursos disruptivos, por outro, reificam representações comuns no cinema africano e subsariano 

em particular.  

A consulta de arquivos, de documentação oficial e de trabalhos anteriores sobre o cinema em Moçambique 

foi essencial para perceber o percurso que conduziu ao momento presente. Através da realização de 

entrevistas individuais a realizadores e produtores moçambicanos, procurámos perceber as contingências e 

estratégias da produção cinematográfica atuais no país. Finalmente perguntámos: como se relaciona o 

público com as obras? Durante 3 meses na cidade de Maputo foram mostrados e discutidos filmes em vários 

contextos socioculturais distintos. Apresenta-se nesta comunicação a reflexão motivada por esses debates 

concretamente no que se refere ao filme O Último Voo do Flamingo de João Ribeiro, assumindo o diálogo do 

público com as imagens em movimento como o momento último da produção fílmica.  
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MESA 13 – MEDIA E JOVENS (1) 

 

Os bons e os maus da fita 

Conceição Lopes, Ana Monteiro e Andreia Silva – Universidade de Aveiro 

 

Palavras-chave: crianças; conteúdos; literacia mediática; animação 2D. 

 

As crianças explicam e não complicam, pensam, dizem, escrevem, analisam, criam narrativas, realizam e 

criticam os filmes de animação 2D que construíram a partir dos atributos que, em sua opinião, definem os 

perfis dos heróis e dos vilões, da sistematização dos valores que defendem, operacionalizando-os na 

figuração, desempenho e narrativas onde esses personagens vivem. 

Os resultados obtidos no Projeto “Os Bons e os Maus da Fita” indicam, por um lado, que as séries televisivas, 

a que as 29 crianças, alvo da amostra, estão expostas, influenciam e produzem efeitos, no modo como 

pensam os heróis e os vilões da sua preferência. E, por outro lado, uma vez expostas, pela discussão, ao 

confronto argumentativo sobre os valores e atitudes interpessoais que defendem e, desafiadas a criar novos 

heróis, vilões e narrativas, as crianças elaboram conteúdos, desenhos, argumentos e sons que projetam: 

perfis comportamentais humanos, sustentados por valores inspirados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e temas dos seus interesses. Mais, ainda, quer o processo de co-construção dos filmes, quer os 

filmes produzidos, evidenciam níveis elevados de literacia mediática. 

O projeto de investigação-ação “Os Bons e os Maus da Fita” foi realizado de maio a julho de 2016, e iniciou-

se com o desafio lançado em “7 dias com os Media”. Para além de dar continuidade ao trabalho iniciado com 

estas crianças, em 2008, pretendeu-se promover aquisição de níveis elevados de competências de literacia 

mediática, necessárias ao uso da consciência crítica sobre a produção de conteúdos na lógica dos seus 

efeitos. 

A comunicação que se apresenta expõe à crítica o processo e os resultados obtidos. O enquadramento 

concetual é o design de comunicação e ludicidade coparticipativo com crianças, de onde se destacam as 

estratégias de dinamização da investigação-ação: conversa, discussão em grupo, sistematização da reflexão 

compartilhada, escrita autobiográfica, elaboração da constelação de atributos, análise contrapontista, 

questionação e argumentação. 

A amostra foi constituída por crianças, do 5.º ano do Colégio “A Torre” Lisboa. E envolveu três investigadores 

do ID+ Universidade de Aveiro /Universidade Porto, contou com a participação dos professores de EVT, de 

Português e de filosofia e a colaboração da Cinemateca Júnior. 
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Literacia dos Media no Ensino de Línguas e Novos Contextos de Aprendizagem: os 

Canais de YouTube 

Olivia Novoa Fernández, Ana Filipa Cerol Martins e Vítor Reia-Baptista - CIAC/UAlg 

 

Palavras-chave: literacia dos media; ensino de línguas; YouTube; pedagogia dos media. 

 

As reflexões, e práticas, no âmbito da literacia dos media colocam-se de forma muito pertinente no ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, quer no contexto da educação formal, quer, muito para além dele, na 

ágora que constituem as redes sociais. Dominar um idioma estrangeiro é ser capaz de falar, escrever, ler e 

escutar nessa língua. Na aprendizagem das línguas, os textos audiovisuais utilizam-se sobretudo para 

melhorar a compreensão oral, de modo que em muitos casos a componente visual serve apenas para 

contextualizar, ilustrar ou ajudar a compreender o que se ouve. Esta primazia do oral sobre o audiovisual, e 

este uso restrito do texto audiovisual, acaba por provocar um desfasamento entre os contextos educativos 

formais e o consumo e produção mediáticos na sociedade atual. Com a intenção de analisar estes problemas 

pedagógicos, e partindo de conceitos chave de Buckingham (2003) e Reia-Baptista (2002, 2007), definimos 

contextos de aprendizagem de línguas estrangeiras na sua relação com os meios de comunicação, divididos 

a priori no uso de um produto audiovisual – autêntico na sua origem ou não – com uma intenção 

deliberadamente pedagógica em aula; o consumo que um formando possa fazer dos meios à sua disposição 

para aprender uma língua; e as pedagogias dos media em contextos que não se assumem como de 

aprendizagem. A partir destas reflexões, o cerne desta comunicação é o recente surgimento de canais de 

YouTube não profissionais para a aprendizagem de línguas estrangeiras, que apropriam o género tutorial e 

propõem receitas alternativas e pessoais para o domínio da língua em poucos passos. Através da discussão 

de questões e conceitos como o de pro-sumidor (Toffler, 1984), a literacia audiovisual e a aprendizagem em 

contextos não formais, com recurso a formatos audiovisuais e interativos típicos dos media sociais e das 

relações neles estabelecidas, procura-se compreender como este novo contexto se poderia englobar na 

pedagogia dos media, que designa num sentido amplo o conjunto de dimensões pedagógicas dos media, 

conscientemente assumidas ou não por emissores e recetores (Reia-Baptista, 2002, 2007). 
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Os Videojogos na Educação – A perspetiva de Pais, Professores e Estudantes 

Sara Henriques, Carla Sousa e Conceição Costa – CICANT/ULHT 

 

Palavras-chave: jogos digitais; literacia mediática; educação. 

 

O presente estudo procura explorar as principais motivações, perceções e barreiras à adoção de jogos 

digitais como ferramenta pedagógica em contexto formal ou informal de ensino, junto de uma amostra 

constituída por três importantes stakeholders (pais, professores e estudantes) e através de uma abordagem 

metodológica mista. Tratando-se de um estudo de natureza exploratória, faz parte de um projeto de 

investigação-ação que procura desenvolver as dimensões crítica e participativa da literacia mediática, em 

jovens do 5º ano do Ensino Básico, através de experiências de aprendizagem colaborativa com jogos digitais 

em sala de aula. 

O grupo focal foi utilizado para recolha de dados junto de pais e professores de duas das escolas parceiras do 

projeto, procurando analisar-se: 1) quais os meios digitais mais importantes no dia-a-dia das crianças; 2) 

Qual a relevância atribuída à literacia mediática em contexto escolar; 3) Quais as atitudes face ao uso de 

jogos digitais na aprendizagem, e em particular à criação de jogos digitais pelas próprias crianças. O estudo 

quantitativo, procurando responder às mesmas questões, consistiu num inquérito online junto de uma 

amostra de conveniência, cujos participantes foram maioritariamente recrutados na área privada do SAPO 

Campus, onde existem espaços constituídos por escolas e agrupamentos do Ensino Básico e Secundário, 

bem como do Ensino Superior. 

Como principais resultados, a literacia mediática é sobretudo enquadrada na disciplina de TIC e em 

conteúdos de outras disciplinas relativos à cidadania. Pais e professores reconhecem o valor da literacia 

mediática e apontam como principal barreira ao seu desenvolvimento em sala de aula, a sua conjugação 

com as exigências do plano curricular. Os resultados do questionário mostram uma atitude favorável face 

aos videojogos na Educação, sendo o grupo dos estudantes o joga durante mais tempo e o que revela mais 

ceticismo face à eficácia dos mesmos na aprendizagem. 
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O conteúdo das Redes Sociais e a formação para cidadania 

Marcus Vinicius B Souza, Tágides Renata Melo e Roger dos Santos - Universidade de Sorocaba 

 

Palavras-chave: redes sociais; cidadania; literacia midiática; sociedade do conhecimento. 

 

Em 2007, nasce o primeiro Smartphone e a internet sai definitivamente do computador. Hoje, o Brasil tem 

mais de 240 milhões de celulares, dos quais 92% tem possibilidade de acesso às redes sociais. Acrescenta-se 

a esse cenário: a Computação em Nuvem, a Inteligência Artificial (algoritmos do vício, estudos neurológicos 

para manter as pessoas dependentes da Mídia eletrônica), a Computação Quântica e o uso dos grandes 

bancos de dados (Big Data) A velocidade e o acesso às informações aumentaram significativamente, 

revalorizando o conhecimento sobre o comportamento dos indivíduos. Foi criada a Economia da Atenção 

(Davenpot & Beck, 2001) - grandes empresas brigam pelo seu tempo, competem com seu sono, sua família e 

seus amigos. Esses elementos da sociedade do conhecimento criam novos paradigmas e dão grande poder, 

principalmente, às redes sociais. Nestas, o acesso irrestrito e desenfreado constitui um grande desafio para a 

educação, especialmente se considerarmos a escola como um lugar de formação integral do indivíduo. A 

liberdade proporcionada pelos recursos midiáticos tem alterado valores, comportamentos e hábitos de 

consumo, numa velocidade nunca antes vista, exigindo estudos e readequações para formação do cidadão. 

O estudo aqui proposto tem como objeto o conteúdo político veiculado nas redes sociais. O objetivo é 

avaliar a qualidade e a contribuição desses conteúdos para a participação e cidadania. Para tanto, será 

realizada uma pesquisa telematizada em duas redes sociais: Facebook e YouTube. Serão selecionadas as 

cinco fanpages (Facebook) e os cinco canais (YouTube) mais acessados, sobre política. Posteriormente, o 

conteúdo dos posts será analisado considerando as categorias: opinativo, questionador, propositivo e 

organizativo. Impõe-se a necessidade de criar uma nova consciência e responsabilidades sobre o que pode 

ser veiculado na web. Como consequência, sensibilidade, reflexão e habilidades específicas são demandadas 

dos professores. 
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Criação de fan fiction e gameplays: motivações e restrições de jovens do ensino 

básico e secundário 

Sara Pereira e Pedro Moura – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: fan fiction; gameplays; criação; jovens. 

 

A criação de conteúdos consta em praticamente todas as atuais definições de literacia mediática, sendo uma 

das suas três dimensões estruturantes. A Recomendação 2009/625/CE, da Comissão Europeia, salienta que a 

literacia mediática, para além de abranger as capacidades de aceder e usar e de compreender e avaliar 

criticamente os media, também engloba a criação de comunicações em diferentes contextos. Atentando no 

terceiro grande princípio da Educação para os Media, presente no Referencial da autoria de Pereira et al 

(2014) e adotado pelo Ministério da Educação português, a Internet é tida como um meio especial, pois, 

entre outras peculiaridades, facilita a criação de conteúdos. O mesmo documento incentiva a criação pelos 

jovens estudantes portugueses e aponta a Internet como um espaço privilegiado para a produção de 

conteúdos.  

As fan fictions e os gameplays são dois produtos exponenciados pelas tecnologias digitais ligadas em rede e 

são tipicamente associados a criações por jovens amadores. Ambos giram frequentemente em torno de 

conteúdos já existentes, contribuindo muitas vezes para a expansão dos mesmos. Ambos são, por isso, 

elementos da cultura de convergência identificada por Jenkins (2008), onde meios, instituições e autores 

colidem, permeabilizando fronteiras e interagindo imprevisivelmente.  

Partindo do trabalho realizado no âmbito do projeto europeu Transmedia Literacy - TRANSLITERACY (645238 

/ Horizon 2020), em curso na Universidade do Minho, este trabalho dá conta dos índices de produção deste 

tipo de conteúdos pelos elementos de uma amostra constituída por alunos a frequentar o 3.º Ciclo e o 

Ensino Secundário em Escolas de Braga e de Montalegre. Para além disto, são ainda analisas as diferentes 

motivações e as restrições enunciadas pelos alunos a respeito não só da criação, mas também da partilha. 

Os dados analisados são provenientes de quatro instrumentos de pesquisa: inquéritos por questionário, 

workshops, grupos de foco e entrevistas. 

Os resultados indicam que a vontade de criar a partir de conteúdos mediáticos existe apenas entre uma 

minoria, e esta, quando existe, é muitas vezes limitada pelas inseguranças pessoais e pelo desejo de agir sem 

a pressão da criação. 
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MESA 14 – LITERACIA MEDIÁTICA: DESAFIOS ATUAIS 

 

Política em tempos de ressentimento e a literacia mediática como possibilidade de 

participação 

Matthias Ammann e Cristiane Parente de Sá Barreto - CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: ressentimento; pulsão de morte; política; literacia; media. 

 

A presente proposta de comunicação pretende apontar um contexto de crise para a política tradicional 

refletido por uma série de estatísticas descritivas mundiais, europeias e portuguesas que indicam o baixo 

interesse, principalmente dos jovens, pelos instrumentos tradicionais de participação política e a descrença 

nas instituições políticas. Constatar esse distanciamento é importante, mas gostaríamos de ir além e, para 

isso, agregamos duas categorias teóricas – o ressentimento e a pulsão de morte – para sugerir uma leitura 

deste fenómeno que esvazia e descredita os antigos espaços e formas de fazer política, como os media, e 

sugere uma nova literacia, participação e compreensão do que é cidadania. O ressentimento tipificado por 

Nietzsche tem uma face individual caracterizada pelo ódio, pela raiva e pela vingança oriundas de uma 

agressão, mas pode enveredar por aspetos morais e religiosos que impregnam o tecido social com ideais e 

estruturas ascéticas que não resolvem o sofrimento latente; apenas o encobrem e entorpecem. No limite, o 

ressentimento ou a postura ideal ou ascética desinveste, destrói e desliga todos vínculos e investimentos 

emocionais, configurando a pura pulsão de morte ou aspiração ao nada. Neste caso, a indisposição para 

enfrentar a origem do sofrimento em sua dimensão de vontade de poder e de transformação e as 

frustrações advindas da realidade social recrudescem o ressentimento e culminam na preservação exclusiva 

e absoluta de si ou negação do desejo enquanto algo novo, caracterizando a preservação da vida por si só, 

mas que no fundo impede o surgimento de “algo da vida”. Neste caso o ideal absoluto e ascético em nome 

da preservação da vida estanca a fonte da força e se contenta em criar estruturas estáveis e avessas à 

frustração, mas que regridem o homem a um niilismo mortificante, que seria contrário à visão da 

participação e da busca de transformação a partir da comunicação e de uma literacia mediática. 

Paradoxalmente, as mesmas estatísticas também apontam o revés do ressentimento e da pura pulsão de 

morte, isto é, indica onde os indivíduos na cultura contemporânea tendem a extravasar-se em potência e 

desejo, permitindo o surgimento de novas formas de interacção a partir dos media e das novas tecnologias, 

novas formas de literacia e do fazer política, ainda que muitas dessas articulações possam ser caracterizadas 

pela descontinuidade. 
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A potencialidade da teoria freiriana para a leitura crítica das mensagens midiáticas 

Lucimara Cristina de Paula – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

Palavras-chave: Paulo Freire; leitura crítica de mundo; mensagens midiáticas. 

 

Essa proposta de comunicação apresenta uma pesquisa qualitativa, realizada na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil, sobre a potencialidade da teoria freiriana para a leitura crítica das mensagens 

midiáticas, veiculadas por meio das redes sociais, pelos canais televisivos e outras formas de comunicação.  

Tal pesquisa está orientada pelo objetivo de compreender como as bases teóricas fundantes da teoria de 

Paulo Freire, representadas por pares conceituais dialéticos (Santiago, 2004; Paula, 2011), contribuem para o 

desvelamento do conteúdo linguístico e imagético das mensagens. Esses pares conceituais dialéticos 

constituem os princípios básicos de uma educação problematizadora, crítica e humanista e são 

fundamentais para a compreensão da práxis e da dialogicidade propostas por Freire.  

Trata-se de uma investigação exploratório-descritiva, de caráter bibliográfico, estruturada por um conjunto 

ordenado de procedimentos direcionados à busca de soluções, a partir do objeto de estudo e dos objetivos 

propostos (Lima & Mioto, 2007). 

A análise preliminar dos dados levantados sobre algumas obras de Freire, tais como: Pedagogia do Oprimido, 

Extensão ou comunicação, Pedagogia da esperança, Ação cultural para a liberdade, Educação como prática 

da liberdade, À sombra desta mangueira, A importância do ato de ler, Educação e mudança, Pedagogia da 

autonomia, Política e Educação e Educar com a mídia. Novos diálogos sobre educação, permitiu o 

levantamento de alguns resultados. Entre eles, pode-se destacar a potencialidade da práxis e do diálogo 

freireano como condição humana existencial, nos processos de fazer e refazer os contextos nos quais as 

pessoas estão inseridas, a partir das diferentes vozes, histórias, saberes e esforços que integram esses 

contextos, e que buscam compreender o mundo criticamente; como caminho igualitário para a resolução de 

conflitos, por meio da intersubjetividade; como forma horizontal e compartilhada de conhecer e produzir 

conhecimentos, ampliando o repertório de leituras e práticas de pessoas e grupos, de forma crítica, ética e 

solidária, para o estabelecimento de relações democráticas no processo de apreensão do universo midiático. 
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A comunicação em contexto empresarial: o papel da informação como fator de 

desenvolvimento 

Armanda Lemos – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: comunicação; informação; organizações. 

 

A comunicação é o elo potenciador das relações entre os indivíduos. Sem comunicação não existem relações 

sociais nem vida humana propriamente dita (Luhmann, 1992). Porém, o modo de comunicar varia em função 

das circunstâncias e dos contextos em que se processa, dos públicos a quem se destina e dos conteúdos 

disseminados. O contexto empresarial é exemplo disso mesmo. Caracterizado pela diversidade de públicos, 

é neste espaço que encontramos uma variedade de informações, interpretações e compreensão das 

mensagens. Atentos a esta realidade, quisemos perceber a importância atribuída à informação pelos 

trabalhadores e de que forma influencia o crescimento da empresa. 

Para esta apresentação, apoiamo-nos nos dados recolhidos a partir de uma amostra de 403 questionários e 

de 13 entrevistas com os diretores de recursos humanos de empresas integradas na NUT III Ave, Portugal. 

Através dos resultados recolhidos propomos analisar: (1) a importância da comunicação percebida pelos 

gestores e pelos colaboradores; (2) o papel da disseminação da informação nas atividades da empresa; e (3) 

a lugar da comunicação na sua relação com o crescimento empresarial. 

Para esta proposta de comunicação apresentamos três ideias síntese que resultam da análise dos dados nas 

organizações. As empresas (1) apontam a comunicação como um fator determinante para o sucesso das 

atividades/missão da organização; (2) referem que a informação é fortemente disseminada mas nem todos 

os trabalhadores compreendem o sentido da mensagem transmitida; e (3) permanecem as dificuldades 

associadas ao registo e ao uso de procedimentos formais junto dos trabalhadores, sobretudo nos 

colaboradores mais velhos, com menor escolaridade e com maior grau de antiguidade. De realçar que, sobre 

a comunicação interna, as ações desenvolvidas são, ainda, incipientes. A falta de apoio financeiro e a 

ausência de profissionais devidamente qualificados tem adiado o investimento nesta área por parte das 

organizações. 

Concluindo, os dados sugerem que as práticas comunicacionais existem, mas não estão baseadas numa 

estratégia comunicacional propriamente dita. Fala-se em investir na comunicação, sobretudo na 

necessidade de um maior entrosamento das estruturas empresariais, do topo à base, envolvendo os 

trabalhadores nos usos e práticas de informação escrita, devidamente orientadas para as necessidades da 

empresa e dos colaboradores. 
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Os Desafios da Regulação da Internet em Portugal para o Fortalecimento do Espaço 

Público 

Janara Sousa e Elsa Costa e Silva – Universidade de Brasília e CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: regulação; internet; espaço público; Portugal. 

 

A proposta deste artigo é discutir a questão da regulação da Internet em Portugal e os impactos que isto traz 

para pluralidade e diversidade do espaço público que se forma dentro da rede. A importância da Internet 

para o fortalecimento do espaço público é sine qua non uma vez que este meio de comunicação tem a 

capacidade de abrigar o debate com a participação de diferentes atores sociais. Fato que a Televisão e o 

Jornal impresso, por exemplo, dificilmente conseguiriam promover porque se baseiam no clássico modelo de 

comunicação um para todos. A característica disruptiva da Internet não pode ser compreendida como uma 

questão atávica. Trata-se mais de uma possibilidade que pode ser aproveitada do que uma característica que 

resistirá a todos os contextos. Na China, por exemplo, esse caráter da Internet, como um componente do 

espaço público, pode ser claramente contestado dado ao controle e à censura que o governo impõe a este 

meio. Não obstante, se a censura é uma regulação extrema que impede a liberdade de expressão e de 

informação, a falta de regulação também pode ter o mesmo efeito. Na esteira da governação da Internet 

muitos países, entre eles Portugal, deixaram que o fenômeno fosse conduzido com a intervenção mínima do 

governo, o qual permitiu o que o setor privado ganhasse o protagonismo. Diante desse cenário nos 

perguntamos: quais os riscos e oportunidades que se colocam para o espaço público a mínima intervenção 

do Estado? Ou seja, qual o comprometimento do setor privado com a garantia da liberdade de expressão e 

de informação bem como a pluralidade e diversidade do debate público que acontece na Internet? 

Para realizar tal pesquisa fizemos um conjunto de sete entrevistas como os múltiplos atores, nomeadamente 

de agências governamentais e da sociedade civil, que participam da governação da Internet no país para 

compreender como esta está organizada e os desafios para o espaço público num cenário de baixo 

enquadramento normativo. 
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Literacia Midiática entre “invasão” e “ocupação” das escolas públicas de São Paulo: 

Problematização dos termos nas mídias sociais e alteração das manchetes do jornal 

Folha Online 

Christiane Delmondes Versuti e Maximiliano Martin Vicente - Universidade Estadual Paulista "Júlio 

de Mesquita Filho" 

 

Palavras-chave: literacia midiática; educação; cidadania; movimento estudantil. 

 

O trabalho tem como objetivo discutir a literacia midiática como base para compreensão e avaliação crítica 

de termos utilizados pelos media e das informações fornecidas por eles, bem como do uso dessas 

informações pelos cidadãos e produção de conteúdos próprios, em defesa e garantia de direitos e exercício 

da cidadania. Além disso, aponta-se para a importância da inserção da educação para as mídias nas escolas, 

preparando o cidadão desde o ensino base para compreensão e utilização dos meios. 

Para tal, foi realizada análise de enquadramento das manchetes do jornal Folha Online sobre o movimento 

dos estudantes contra a reorganização das escolas públicas de São Paulo em 2015, paralelamente a um 

vídeo postado na fanpage do movimento Não Fechem Minha Escola, no qual uma aluna corrige o repórter 

ao afirmar que o termo correto é “ocupação” e não “invasão”, apontando um uso errôneo da palavra que 

descredenciava às reivindicações dos estudantes. Esse vídeo repercutiu nas redes levantando discussões e 

problematizações sobre o termo utilizado pela grande mídia, levando a um questionamento direto do 

público ao jornal Folha Online, que passou a também usar o termo “ocupação” após a reação dos leitores.  

Como fundamentação teórica sobre Literacia Midiática foram utilizadas referências como Comissão Europeia 

(2007); Bévort e Belloni (2009); e Tornero e Varis (2010). Relativo a importância da Literacia Midiática no 

ensino base, textos de Pretto (2001); Siqueira (2009); Andrello e Bighetti (2015). Acerca de participação e 

cidadania, autores como Yamamoto (2009) e Duarte (2009), entre outros referenciais relativos aos temas 

abordados. 

Vale ressaltar que a reorganização escolar proposta pelo governo do Estado de São Paulo foi suspensa após 

o movimento de ocupações e reivindicações, que página do movimento Não Fechem Minha Escola continua 

ativa e com número de seguidores/usuários crescente, debatendo notícias referentes a política nacional, 

estadual e municipal, e temas como mobilidade, segurança, saúde, educação, entre outros. 
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MESA 15 – MEDIA E CRIANÇAS 

 

A rádio na vida dos adolescentes: a relação com o meio e o interesse por projetos 

de rádio em contexto escolar 

Marisa Mourão – Universidade do Minho 

 

Palavras-chave: rádio; rádio na escola; adolescentes. 

 

A rádio parece ter perdido o papel hegemónico na sonorização da vida dos adolescentes, competindo, agora, 

com outros aparelhos que permitem controlar o consumo sonoro, como os leitores digitais de áudio 

(Ferguson, Greer & Reardon, 2007; Perona Páez, 2011). Em 2009, já era visível a débil relação entre os mais 

jovens e este meio (Obercom, 2009). Em 2011, Meneses (2011) concluía que se podia falar num divórcio 

entre os jovens dos 15 aos 34 anos e a rádio. E, cinco anos depois, Meneses (2015) confirmou a erosão 

destas audiências.  

A par deste afastamento, a rádio tem sido também aparentemente menosprezada no campo da educação 

para os media (Bonixe, 2015; Cordeiro, 2015).  

Contudo, a importância da produção de conteúdos mediáticos por parte dos mais novos na promoção da 

literacia mediática, bem como o potencial educativo da rádio e a facilidade do seu uso em contexto escolar, 

anunciam o potencial do meio na promoção da literacia mediática. Torna-se, então, relevante saber se os 

adolescentes teriam interesse em acolher projetos de rádio na escola e como gostariam que fossem, de 

forma a avaliar a viabilidade dos mesmos. Por outro lado, perante a falta de estudos, em Portugal, que 

analisem o uso que indivíduos com idades inferiores a 15 anos fazem deste meio, importa, primeiramente, 

avaliar esta relação. 

Por isso, este estudo pretende traçar um quadro das práticas e preferências dos adolescentes em relação à 

rádio, conhecer as perceções e o nível de proximidade com o meio, bem como o interesse e as expectativas 

em relação a uma experiência de rádio na escola. Para isso, será aplicado um questionário online às 14 

turmas do 3.º ciclo do ensino básico da Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho, que perfazem um 

total de 292 alunos. Os dados serão tratados e analisados através do programa IBM SPSS Statistics.  

Esta é a primeira fase de um projeto de investigação-ação que olha para o potencial da rádio na promoção 

da literacia mediática em contexto escolar. A seguinte fase está associada ao desenvolvimento de um ateliê 

de comunicação radiofónica. 
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Os Nativos Digitais e os consumos de rádio online em Portugal: potencial educativo 

aumentado? 

Pedro Portela – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: rádio online; nativos digitais. 

 

O debate em torno da existência ou não de Nativos Digitais e das diferenças que os afastam dos Imigrantes 

Digitais tem conhecido a contribuição de diversos investigadores, desde a introdução desse conceito na 

agenda académica por Mark Prensky (2001). De tal modo que há quem defenda que “os novos meios 

criaram uma nova geração com características próprias, uma língua própria e um modo de comunicação 

próprio” (Aslanidou, 2009) e, no seguimento dessa linha de pensamento, poderíamos acrescentar, um modo 

próprio de consumo mediático. No entanto, essa discussão tem andado arredada das preocupações dos 

estudiosos da rádio, não obstante algumas das perspectivas cataclísmicas para o meio assentarem na 

convicção do declínio do seu uso por parte das camadas etárias mais novas. 

Com este quadro em mente, e sabendo que, desde sempre a rádio – e hoje em dia, por extensão, os meios 

sonoros online – apresentou um enorme potencial educativo, a presente comunicação pretende apresentar 

os resultados de um estudo alargado sobre os consumos de rádio online, focando-se nos aspectos 

respeitantes à distinção entre Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. É nosso objectivo, a partir dos dados 

recolhidos através de um inquérito online disponibilizados nos web-sites de algumas estações de rádio 

nacionais e locais, reflectir acerca das dinâmicas de consumo de conteúdos de natureza sonora, nas suas 

diversas morfologias, verificando se a idade pode ser tomada como um dos factores primordiais de 

explicação das diferenças encontradas. Assim, são analisados, entre outros aspectos, o consumo da emissão 

em streaming, de podcasts e de programas em arquivo, bem como os traços mais amplos da relação entre 

os ouvintes e das estações por via das redes sociais. 

As conclusões a que chegamos dão conta da ausência de tendências suficientemente relevantes para 

considerar a condição digital (de nativo ou imigrante) como um factor determinante dos usos em meio 

radiofónico. 
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Crescendo entre ecrãs: competências digitais de crianças de 3 a 8 anos 

Teresa Sofia Castro, Cristina Ponte, Ana Jorge e Susana Batista – CICS.NOVA 

 

Palavras-chave: competências digitais; aprendizagens; crianças; famílias. 

 

As crianças portuguesas de 3-8 anos estão a crescer em lares apetrechados com dispositivos móveis, 

individualizados, de pequeno porte e ecrãs tácteis, com aplicações diversificadas. Apesar de esta ecologia 

digital estar disponível e estimular ao seu manejo, o primeiro inquérito nacional sobre como as crianças 

estão a crescer entre ecrãs, realizado para a ERC em 2016, contraria pressuposições de um boom tecnológico 

ou de que se nasce digital. Apenas 38% dos pais de crianças de 3-8 anos lhes permitem usos da internet e 

em geral continua a vigorar uma mediação centrada no controlo e na restrição. Mais de um terço dos pais 

não respondeu à questão das competências digitais dos filhos.  

Esta comunicação apresenta resultados do inquérito nacional (N=656), complementados com um estudo 

qualitativo em 20 famílias cujas crianças acedem a meios digitais. Discute o que esses resultados evidenciam 

como competências digitais nestas idades, expressas pelos pais e observadas em situação, bem como o que 

os pais valorizam ou ignoram.  

As literacias digitais incluem competências tradicionais (ler, escrever e contar), e outras relacionadas com 

acesso e uso das tecnologias digitais (Sefton-Green et al., 2016). As mais reconhecidas são as competências 

práticas e instrumentais (como ligar/desligar ou reconhecer portas de entrada). Pelo seu carácter interativo 

e multimodal, o uso de meios digitais favorece outros tipos de competências: destreza fina, capacidade de 

resolver problemas, aprendizagens de outras línguas, cálculo mental, incluindo competências sociais, 

comunicacionais, expressivas/criativas. 

Que pais falam sobre as competências digitais da criança, e como varia isso por idade e escolaridade? Que 

impacto tem a sua própria literacia digital? Há diferenças entre crianças com ou sem domínio da leitura e 

escrita? E entre meninos e meninas? De que modo usos e posse de meios eletrónicos se relacionam com 

competências e interesses das crianças? Que estratégias são utilizadas pelos pais para as promover? 

Os resultados destas questões, apresentados nesta comunicação, permitem identificar estratégias de 

intervenção junto de famílias para que estas exprimam mais confiança, atenção e segurança na orientação 

digital das crianças e na sua aquisição de competências, uma oportunidade para dar sentido a direitos 

(digitais) de proteção, provisão e participação. 
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Percepción versus realidad de la educación mediática en la educación inicia chilena 

Pablo Andrada – Universitat Pompeu Fabra 

 

El estudio del grado de competencia mediática de la ciudadanía española mostró que la población suspende 

en todas las dimensiones de esta competencia, salvo en el uso de la tecnología (Ferrés et. Al, 2011). Para 

superar esta situación, los autores proponen que los estudios en educación mediática se centren en la 

formación de dos agentes claves para la educación mediática de la ciudadanía: los docentes y los 

comunicadores. En esta comunicación nos centraremos en la formación de los futuros profesionales de la 

educación, dando cuenta de la formación docente en educación inicial en Chile. El principal antecedente en 

este país es la investigación de Fontcuberta (2008) que mostró que los profesores del nivel secundario son 

autodidactas en su conocimiento de los medios y en la forma de enseñarlos. También dio cuenta de que los 

medios se atienden fundamentalmente como un recurso para aprender otras materias y no como un objeto 

de estudio.  En la educación inicial en Chile no existen estudios que aborden la formación de los docentes 

respecto a los medios de comunicación. La presente investigación tiene como objetivo contrasta las 

percepciones sobre la educación mediática que tienen los (as) directores (as) de las carreras de educación 

inicial en Chile con los planes de estudio. La metodología es mixta. En una primera etapa se utilizó un 

cuestionario on-line sobre educación mediática aplicado a los directores (as). Posteriormente se realizó un 

análisis de texto de las guías docentes de las asignaturas que ellos (as) mismos (as) señalaron que 

incorporaban la educación mediática en sus carreras, utilizando la la propuesta de dimensiones e 

indicadores de la competencia mediática elaborada por Ferrés y Piscitelli (2012). Así, pudimos comparar las 

percepciones sobre la educación mediática que tienen los responsables de gestionar los planes de estudio de 

las carreras de educación inicial en Chile con lo que ocurre en realidad, a nivel formal, en las asignaturas de 

estos planes de estudio. 
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Aprender com o som – experiências de rádio no ensino pré-escolar 

Luís Bonixe e Sónia Pacheco – IPPortalegre e UIED/Agrupamento de Escolas D. João I (Baixa da 

Banheira) 

 

Palavras-chave: rádio; pré-escolar; oralidade. 

 

Ainda que numa fase prematura da nossa vida, os média e a tecnologia estão presentes em vários 

momentos. A rádio não é exceção, mesmo para crianças em idade pré-escolar, que a escutam, por exemplo, 

no percurso de automóvel para o jardim-de-infância. No entanto, a rádio tem esquecido os mais novos 

(Delome, 2014, Prot, 1997), não obstante a interessante inversão ocorrida nos últimos dois anos com a 

criação em Portugal de projetos como a Rádio Miúdos ou a Rádio Zig-Zag. 

Embora não se referindo ao meio radiofónico, as Orientações Curriculares para o Pré-Escolar (Ministério da 

Educação, 2016) mencionam o papel dos média como veículos de conhecimento do mundo e enquanto 

agentes de formação. 

Consideramos que pelas suas características, baseadas no som, a rádio tem um papel importante a 

desempenhar junto dos mais novos (Brites, Jorge & Santos, 2015) e em particular na faixa etária das crianças 

que frequentam o ensino pré-escolar. 

Entre outras razões, por ainda não terem adquirido conhecimentos ao nível da leitura e da escrita 

convencionais, a rádio é um excelente veículo para as crianças se conhecerem através do relato, 

estimularem a criatividade através do conto e reconto e conhecerem o mundo a partir da oralidade. 

Na presente comunicação, pretendemos identificar o contributo da rádio e do som para a aprendizagem e 

conhecimento das crianças em idade pré-escolar, através da análise de experiências de realização de 

programas de rádio com crianças com idades entre os 3 e os 6 anos. 

Após a realização dos programas, foi possível verificar que as crianças envolvidas exploraram as suas 

experiências recentes recontando vivências, histórias e interpretando o que viram, ouviram e sentiram 

durante as atividades. Este momento de produção promoveu, não só o pensamento crítico, através da 

realização de um exercício prático, mas também ajudou a que as crianças pudessem, ao ouvirem-se a si 

próprias, avaliar a sua prestação, percepcionar dificuldades, por exemplo, em termos de linguagem oral. Esta 

avaliação em grande grupo e individualmente permitiu a definição de estratégias no sentido de ajudar as 

crianças conhecer o meio rádio e a aperfeiçoar as capacidades de comunicação e de expressão. 
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MESA 16 – LITERACIA, MEDIA E JORNALISMO 

 

A Produção Audiovisual Jornalística na Televisão Portuguesa na Era da 

Convergência Digital 

Carlos Canelas, Jorge Ferraz de Abreu e Jacinto Godinho – UDI/IPG e CIC.Digital/UA 

 

Palavras-chave: convergência digital; produção audiovisual jornalística; televisão portuguesa. 

 

A televisão continua a ser um médium muito influente na sociedade no que diz respeito às questões da 

cidadania, ainda que, nos últimos tempos, tenha perdido alguma da sua influência devido à proliferação dos 

novos media. Porém, a grande parte dos estudiosos dos media reconhece-lhe esta influência, 

nomeadamente através da informação que veicula.  

De modo a combater a iliteracia mediática, neste caso concreto a iliteracia televisiva, consideramos 

importante identificar e analisar os processos de produção audiovisual jornalística na televisão generalista 

portuguesa na era da convergência digital. 

Perante o exposto, o campo de investigação engloba as estações televisivas RTP, SIC e TVI, quer as redações 

centrais quer as redações das delegações regionais localizadas em Portugal Continental.  

No que se reporta aos métodos de recolha de dados foram usados a entrevista, o inquérito por questionário 

e a observação direta.  

A propósito do primeiro método de obtenção de dados, evidenciam-se as entrevistas realizadas aos 

seguintes profissionais da informação: Alcides Vieira (diretor de informação da SIC); Alexandre Leandro 

(chefe do setor da edição de imagem da RTP-Lisboa); António Prata (um dos coordenadores da redação da 

TVI, em Queluz de Baixo); Domingos Ferreira (coordenador do setor da edição de imagem da redação da SIC, 

em Carnaxide); Fernando Rocha (chefe do setor dos repórteres de imagem da redação da RTP-Lisboa); 

Guilherme Lima (chefe do setor dos repórteres de imagem da redação da SIC, em Carnaxide); João Ferreira 

(chefe do setor da edição de imagem da redação da TVI, em Queluz de Baixo); José Luís de Carvalho (chefe 

do setor da edição de imagem da redação da RTP-Porto); Mário Moura (um dos diretores adjuntos de 

informação da TVI, em Queluz de Baixo) e Rui Romão (um dos coordenadores do setor dos repórteres de 

imagem da redação da TVI, em Queluz de Baixo). 

Relativamente ao segundo método de coleta de dados, foram aplicados questionários a jornalistas, a 

repórteres de imagem e a editores de imagem das estações televisivas em análise. 

No que concerne ao terceiro e último método de recolha de dados, devido à permanência do investigador 

nas diversas redações dos operadores de televisão em estudo, existiu a possibilidade, recorrendo à 

observação direta, de obter mais alguns dados complementares aos obtidos pelas entrevistas e pela 

aplicação dos questionários. 
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Qual o papel do Jornalismo na Literacia da Saúde? – Estado da Arte 

Olga Estrela Magalhães, Altamiro Costa-Pereira e Felisbela Lopes – CINTESIS/UP, MEDCIDS/UP e 

CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: media; jornalismo da saúde; literacia da saúde. 

 

Qual o papel do Jornalismo na Literacia da Saúde? Será que os jornalistas devem desempenhar um papel 

ativo não só como informadores mas também como formadores no âmbito da Saúde? Ou devem tratar este 

tópico à luz da sua habitual praxis profissional, escamoteando objetivos educativos em benefício de valores 

como a atualidade ou a isenção? O jornalista deve assumir-se como promotor de literacia ou remeter-se ao 

seu papel de repórter?  

A Organização Mundial de Saúde define a Literacia da Saúde como as “competências cognitivas que definem 

a capacidade e motivação dos indivíduos para acederem, compreenderem e usarem informação de forma a 

promoverem e manterem uma boa Saúde”. De facto, sabemos que a Saúde ocupa um lugar central entre as 

preocupações da sociedade. Numa época em que a esperança média de vida atinge valores recordes nos 

países ocidentais, e em que as expectativas face à capacidade da Ciência dar resposta aos problemas são 

elevadíssimas, obter informações sobre Saúde tornou-se essencial para uma parte substancial da população 

que segue atentamente estes conteúdos noticiosos, ávida de conhecer as mais avançadas estratégias 

terapêuticas. 

Os media vão dando resposta a esta ânsia social, concedendo espaço editorial aos assuntos sobre Saúde e, 

consequentemente, tornaram-se num dos principais veículos de informação sobre este tema para a 

população. Contudo, o Jornalismo possui não só a capacidade de informar mas também de influenciar as 

atitudes dos seus públicos, pelo que importa perceber que papel deve desempenhar no âmbito da Literacia 

da Saúde.  

Neste trabalho, através de uma revisão sistemática da literatura, pretendemos fazer o levantamento das 

principais visões sobre a postura que os jornalistas devem adotar quando comunicam Saúde, debater os 

argumentos apresentados e sumarizar esse conhecimento, avançando com respostas para as questões 

acima levantadas. Finalmente, pretendemos averiguar o que falta saber sobre o papel do Jornalismo (e dos 

jornalistas) no âmbito da Literacia da Saúde. 
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A hibridização da comunicação: entre o jornalismo que “é” e o que “parece” 

Joaquim Fidalgo – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: hibridização; jornalismo; publicidade; literacia. 

 

As fronteiras que tradicionalmente separavam os espaços editorial e comercial na generalidade dos media 

têm vindo a esbater-se e a tornar-se porosas. Não por acaso, cada vez mais encontramos, nos meios de 

Comunicação Social, ‘produtos’ que apostam deliberadamente na confusão entre o mundo das notícias – ou 

seja, informação escolhida e tratada segundo critérios de interesse público, critérios jornalísticos – e o 

mundo da publicidade / do marketing / da propaganda – ou seja, informações escolhidas e tratadas segundo 

critérios comerciais, definidos pelos interesses privados de quem as pagou. Que um e outro tipo de 

informação têm lugar de pleno direito nos “media”, não se contesta. O que se discute, sim, é a ausência de 

uma demarcação e uma identificação claras sobre “o que é o quê”, levando a que os públicos possam ser 

enganados e leiam/vejam uma peça publicitária pensando que estão a ler/a ver uma peça jornalística. 

Acresce a isto a proliferação crescente dos chamados “conteúdos patrocinados” que, afinal, mais não são do 

que serviços comerciais de promoção de produtos e marcas, pagos como tais, mas integrados no espaço 

reservado ao domínio editorial. Em todos estes casos podem os públicos ter dificuldade em perceber o que é 

que lhes está a ser fornecido, o que reforça a necessidade de alguma literacia específica neste domínio. 

Com o trabalho que aqui se apresenta, pretendemos analisar os movimentos recentes (e crescentes) de 

hibridização da comunicação no espaço público mediático, em particular nos media portugueses, e apontar 

as principais marcas diferenciadoras da informação jornalística, por relação com a informação publicitária ou 

promocional. O pressuposto subjacente a este trabalho é o de que valores basilares para a informação 

jornalística, como a independência, a transparência e a credibilidade, podem ser gravemente afectados por 

esta confusão deliberada de géneros e formatos, com isso abalando ainda mais a já frágil relação de 

confiança entre os públicos e os “media”. A necessidade de uma identificação mais clara dos diferentes 

produtos comunicativos só poderá impor-se, em nossa opinião, se se reforçar a capacidade dos públicos 

para os distinguirem – e, desse modo, impedirem que lhes “vendam gato por lebre”.   
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O Prestígio da Atualidade e a Crise de Atenção: Hard News vs. Soft News ou a 

insustentável leveza das notícias na irrealidade quotidiana do Séc. XXI  

José Manuel Abrunhosa de Figueiredo Ferreira – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: jornalismo; ciberjornalismo; sociedade hipermoderna; hard news; soft news. 

 

Os media representam no espaço público do século XXI o prestígio da atualidade. Ao contribuírem para a 

disseminação de notícias locais, nacionais e internacionais, os media dispõem do poder de capacitar 

cidadãos para o agir social e político, e esse tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento das 

democracias modernas. Paralelamente, os media também dispõem do poder de anestesiar e tornar passiva 

uma audiência pela disseminação de notícias “ligeiras”, “leves”, as soft news que Gaye Tuchman (1978) 

associava a “fraquezas humanas”.  

Nas sociedades complexas, o jornalismo legitimado, aquele que aceita regras e assume deontologicamente o 

compromisso com a verdade, constitui a base dos “meios específicos” que constroem a realidade, um 

mundo em ‘segunda mão’, como “próteses para o senso comum” na conversação social, abrindo também a 

possibilidade de uma participação política informada.  

Na atualidade, a anterior velocidade espacial da imprensa, condicionada inicialmente pelas geografias no 

séc. XIX, evoluiu tecnologicamente e é substituída pela aceleração ubíqua dos novos meios: aumenta o 

consumo digital de notícias em relação aos meios tradicionais, televisão, imprensa e rádio, principalmente 

nas gerações mais novas, Y e Z, através da consulta crescente em dispositivos mobile e nas redes sociais. 

Mas o importante não é o suporte da informação e sim o conteúdo. Se as gerações mais novas revelarem 

uma preferência crescente por conteúdos mais leves, as soft news, não haverá risco para o futuro das 

democracias modernas?  

Através de uma análise comparativa das notícias mais lidas/vistas em quatro ciberjornais generalistas, em 

Portugal, Espanha, Reino Unido e França: Público, El País, The Guardian e Le Figaro, em dois períodos 

significativos: Maio/Junho de 2014 (período em que decorreram as eleições para o Parlamento Europeu com 

ascensão da FN de Marine Le Pen em França, coroação de um novo rei em Espanha e o Mundial de Futebol) 

e Maio/Junho de 2016 (período em que decorreram eleições legislativas em Espanha, a votação do Brexit e o 

Europeu de Futebol), pretende-se verificar tendências, diferenciações e similaridades nos conteúdos 

consultados nos vários ciberjornais, e, se existe, nos períodos analisados, uma menor consulta de conteúdos 

informativos considerados como hard news, sobre política, educação, ambiente, saúde e economia, pela 

preferência de conteúdos mais leves, considerados soft news, como, por exemplo, crime e morte, 

entretenimento/celebridades ou desportivos, revelando, ou não, uma crise de atenção pelos assuntos de 

interesse geral no novo espaço público digital. 
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A educação para os media na era de Trump 

Manuel Pinto – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: educação para os media; pós-verdade. 

 

Um cartaz do jornal espanhol La Vanguardia dizia, há anos, que esse diário “não se responsabiliza pela 

opinião dos seus leitores, mas responsabiliza-se por que a tenham”. Por sua vez, o britânico The Guardian 

cita um antigo editor daquele jornal, que escreveu em 1921 que a “opinião é livre, mas os factos são 

sagrados”. Que valor têm estas asserções, num tempo em que a verdade se subordina aos critérios, 

interesses e crenças de quem a afirma? Que força atribuir a estes ideais numa era em que os próprios factos 

deixaram de ser sagrados e se tornaram “alternativos”, fabricados, deturpados, escondidos, silenciados? 

Nada disto é, por si, verdadeiramente novo. O que é novo é a escala, a visibilidade e a relativa aceitação 

deste fenómeno, bastante mais aparente, em tempos recentes, com o que se passou com o Brexit e o que se 

tem passado com a campanha, o resultado e as repercussões da eleição presidencial nos Estados Unidos da 

América. Os media e redes sociais, enquanto se vão convertendo num meio privilegiado de cada vez mais 

pessoas se manterem informadas são, eles próprios, espaço de estratégias comunicacionais organizadas e 

matéria-prima para uma espécie de vigilância global, possível e já amplamente praticada. 

Em que medida este cenário mutante questiona e desafia o trabalho educativo, a ação dos professores e o 

papel da escola? Não estaremos ainda mais pressionados a apostar na educação para os media, na sua 

vertente de promoção da compreensão e reflexividade face aos media e à nova ecologia comunicacional, 

mas também de capacitação dos cidadãos, especialmente os mais jovens, para intervirem lucidamente, 

tirando partido das facilidades dos novos media? Não estaremos, por outro lado, diante da necessidade de 

repensar pressupostos e fundamentos da própria educação para os media, superando as receitas fáceis e 

ilusórias e buscando caminhos que sejam significativos para o dia-a-dia das pessoas? 

Esta comunicação propõe-se ir de encontro a alguns destes desafios, a partir da análise de um conjunto de 

textos publicados nos media de vários países, após a escolha pela Oxford Dictionaries do termo “pós-

verdade” como palavra do ano de 2016, especialmente aqueles que estabelecem uma relação com a 

educação para os media. O objetivo é identificar as linhas de orientação propostas e analisar as suas 

virtualidades e limites.  
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MESA 17 – PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA (2) 

 

Realidade Aumentada no suporte à literacia da leitura, dos media e da informação 

– Intervenção num manual escolar 

José Duarte Cardoso Gomes, Cristina Maria Cardoso Gomes e Lídia Oliveira – CIAC/UAb/UAlg e 

DigiMedia/UA 

 

Palavras-chave: realidade aumentada; manual escolar; livro aumentado; Educação Visual; teoria 

cognitiva da aprendizagem multimédia. 

 

Na atualidade as Tecnologias de Informação e comunicação (TIC) ocupam um espaço significativo na 

sociedade e muito em particular nos sistemas de ensino. Tecnologias como a Realidade Aumentada (RA), 

agora tornadas acessíveis em larga escala através de dispositivos de computação móveis (smartphones ou 

tablets) apresentam oportunidades únicas para os processos de ensino-aprendizagem enquanto novo 

paradigma de interação e como suporte à promoção das literacias da leitura, dos média e da informação. 

O presente artigo/comunicação descreve uma intervenção realizada no campo educacional sobre um 

manual escolar de Educação Visual, visando o desenvolvimento e implementação de artefactos digitais 

multimédia recorrendo à tecnologia de RA. Partimos da premissa que a tecnologia de RA é fácil de usar e 

que implementação de recursos multimédia em manuais escolares pode contribuir para uma melhor 

experiência do utilizador na interação com o manual escolar, concorrendo para um maior nível de motivação 

e envolvimento dos alunos. Os recursos digitais foram produzidos pelos alunos com programas de acesso 

livre e as aumentações foram desenvolvidas com a ferramenta Aurasma (Aurasma Studio, versão 2.0 e App 

Aurasma). 

O estudo realizado foi baseado numa abordagem de Desenho Centrado no Utilizador (DCU), seguindo uma 

metodologia de Development Research (DR). Os dados foram obtidos a partir de um estudo de usabilidade 

dos protótipos e de um questionário focando a experiência de utilizador. Envolveu um grupo de alunos do 

6.º ano e incidiu na área disciplinar de Educação Visual, lecionada no 2.º Ciclo do Ensino Básico em Portugal. 

Neste artigo introduzimos a tecnologia de RA, o conceito de livro aumentado, a Teoria Cognitiva da 

Aprendizagem Multimédia (TCAM) e o conceito de motivação. Descrevemos o processo de desenvolvimento 

e a implementação dos artefactos digitais sobre o manual escolar através da tecnologia de RA. Concluímos 

com a apresentação dos resultados do estudo, conclusões preliminares e possibilidades de trabalho futuro. 
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Promoção da literacia digital através de dispositivos móveis: experiências 

pedagógicas no ensino profissional 

Adelina Moura - LabTE – UC 

 

A evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o apogeu da Internet e a rápida penetração 

social das tecnologias móveis levou a que, nos últimos anos, as gerações mais jovens passassem 

rapidamente do computador para os dispositivos móveis, para uma conectividade contínua. Os telemóveis 

tradicionais têm evoluído de tal maneira que hoje os smartphones já são a principal ferramenta para navegar 

na Web, comunicar e interagir nas redes sociais. A Internet e os dispositivos móveis oferecem ferramentas 

para a ação coletiva e o trabalho colaborativo em rede, mas para se aproveitar todo o seu potencial é 

preciso competências que permitam uma apropriação significativa destas tecnologias. É por isso, que se 

justifica cada vez mais falar em literacia digital móvel, na população em geral e na escolar em particular.  

A sala de aula está a ser alterada pelo uso de dispositivos móveis, mas de forma negativa. Para transformar 

as ameaças em oportunidades e aproveitar as possibilidades que permitam que estas tecnologias sejam mais 

um recurso educativo ao serviço do sucesso educativo é preciso que as instituições educativas encontrem 

maneiras de integrar a literacia digital móvel nas atividades educativas e emprego produtivo do tempo 

passado na sala de aula. 

Sabemos que na maioria das escolas os dispositivos móveis dos alunos, em particular, os smartphones estão 

proibidos, perdendo-se a oportunidade de ensinar os alunos a utilizá-los de forma responsável e produtiva, 

integrando-os no seu plano de estudos. Em vez de proibir o melhor era aumentar a sensibilização dos alunos 

para utilizarem os seus dispositivos móveis em segurança, evitando os perigos inerentes ao acesso livre à 

comunicação e informação, em particular, o uso abusivo e adição à Internet (UNESCO, 2014). 

Neste texto, pretendemos apresentar algumas estratégias pedagógicas para integração dos dispositivos 

móveis como ferramentas de aprendizagem e ajudar os alunos a alcançar níveis de literacia móvel que lhes 

permitam a apropriação de conhecimento, análise de conteúdo e capacidade crítica para a tomada de 

decisões pessoais e sociais. Para promover o uso seguro, responsável e saudável dos dispositivos móveis, 

criamos alguns projetos, sustentados na metodologia de aprendizagem baseada em projetos, que 

descreveremos e complementaremos com recolha de dados sobre as perceções dos alunos. 
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Literacia Mediática em contexto escolar: resultados do Projeto EduComunicAção 

Clarisse Pessôa - CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: literacia mediática; escola; crianças; cidadania. 

 

Hoje assiste-se a uma realidade em que as rotinas infantis estão cada vez mais povoadas por dispositivos 

mediáticos, que se colocam como importantes atores na construção e na mediação das suas relações 

pessoais e sociais quotidianas. Há estudos que concluem que esta realidade de que falamos pressupõe um 

conjunto de novas oportunidades para quem delas é capaz de tirar partido, tanto a nível social, como 

também profissional e individual. No entanto, não é possível ignorar os estudos que enumeram os potenciais 

riscos associados ao usos dos media e, principalmente, da Internet. É, então, neste sentido, que se destaca a 

relevância de se pensar na promoção de competências que permitam às crianças serem atores críticos face 

aos meios de comunicação, mas também participantes ativos e produtores criativos de media. A 

participação dos agentes de socialização no processo de orientação para o desenvolvimento dessas 

competências, nomeadamente da escola, tem vindo a ser cada vez mais evocada. A instituição escolar passa 

a adquirir um papel de relevo no âmbito da orientação das crianças para os usos dos dispositivos mediáticos, 

especialmente se tivermos em conta que estes são também uma fonte de aprendizagem.  

Neste sentido, a presente comunicação pretende apresentar os resultados de um projeto de investigação-

ação realizado, durante um ano letivo, em turmas do 2.º ciclo do ensino básico, numa escola do Norte do 

país. Consagrando-se em três etapas fundamentais, o diagnóstico, a ação e a avaliação, o projeto teve como 

objetivo principal criar estratégias pedagógicas de inserção da educação para os media nos contextos 

formais de aprendizagem. Procurou-se unir a Educação e à Comunicação através de atividades educativas 

que estimulassem a interpretação dos media, garantindo um uso inteligente dos meios de comunicação ao 

nível escolar e social, e o desenvolvimento de uma perspetiva crítica perante os mesmos, evitando situações 

de risco e de manipulação. As dinâmicas pedagógicas do projeto promoveram a expressão, a interação, a 

participação, a criatividade e a produção de conteúdos mediáticos, numa perspetiva inclusiva, cidadã e 

aberta à multiculturalidade, colocando as crianças como centro do processo de aprendizagem. 
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A literacia digital de jovens adolescentes envolvidos no projeto ManEEle, no 

agrupamento de Escolas de Cuba 

José Lagarto e Hermínia Marques – Universidade Católica Portuguesa 

 

Palavras-chave: projeto ManEEle; livros digitais; tablets; leitura digital. 

 

Ter sucesso escolar no século XXI ultrapassa o mero conceito de rendimento académico. A Escola atual deve 

desenvolver hard e soft skills, bem como formar cidadãos dotados de múltiplas competências que fomentem 

o exercício de uma cidadania participativa. A própria noção de literacia deixa de ser exclusiva da 

alfabetização e capacidade de ler, escrever e contar, para se tornar um conceito multifacetado.  

Neste sentido, é importante que a Escola se adapte a estas novas realidades, com projetos que fomentem 

novas metodologias e estratégias, como foi o caso do projeto ManEEle - Manuais Escolares Eletrónicos. 

Desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Cuba, durante três anos letivos, entre setembro de 2013 e 

junho de 2016, os manuais escolares em suporte papel foram substituídos por manuais digitais instalados 

num tablet.  

Como objetivo principal, o projeto pretendia verificar o modo como os alunos do terceiro ciclo se adaptavam 

aos manuais escolares eletrónicos e aos meios digitais para trabalho escolar, bem como a forma como os 

professores adequavam as suas práticas a um contexto de aprendizagem tecnologicamente enriquecido. 

Complementarmente, procurou-se motivar alunos e docentes para a exploração de potencialidades que o 

equipamento disponibilizava, para além do acesso aos manuais escolares, nomeadamente a nível 

comunicacional, de pesquisa de informação e de produção de recursos educativos digitais. 

Entre outras dimensões, esta investigação, de caracter longitudinal e descritivo, abordou a leitura digital, 

bem como as competências (skills) demonstradas por docentes e discentes na apropriação da tecnologia. A 

recolha de dados foi obtida através de entrevistas e de um questionário orientado para três dimensões 

fundamentais: as competências digitais auto percecionadas, as práticas de leitura e as perceções sobre as 

vantagens de ser leitor digital. 

Os resultados mostram que os jovens estão adaptados à mudança de paradigmas de uso de suportes de 

leitura, não apresentam dificuldades no uso sistemático do tablet, motivam-se para a aprendizagem pelo 

facto de possuírem equipamentos digitais, acedem sem dificuldade aos locais de leitura digital, recolhem e 

tratam a informação variada e em diferentes linguagens. No entanto, quando confrontados com as 

preferências entre ler em papel ou em digital, uma parte muito significativa ainda prefere a leitura em papel.  
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Formação reflexiva em linguagem digital para professores da educação infantil: 

Caderno de Formação em Linguagem Digital 

Cláudio Márcio Magalhães e Fernanda Câmpera Clímaco - Centro Universitário UNA 

 

Palavras-chave: formação docente; linguagem digital; educação infantil. 

 

O artigo tem por objetivo discutir a formação continuada em linguagem digital para professores da Educação 

Infantil como um importante espaço para oportunizar posturas reflexivas e participativas dos docentes no 

contexto escolar e local. A inserção das tecnologias na educação decorre de mudanças que acontecem na 

sociedade na era digital. Nesse sentido, se a sociedade está mudando, as escolas estão mudando, as crianças 

estão mudando, é claro que essa mudança seja esperada também no professor. Diante desse cenário, faz-se 

necessário, então, um professor que assuma posturas diferenciadas e contextualizadas com as atuais 

demandas sociais e educativas. Entende-se que esse novo professor precisa ser formado e construir nessa 

formação, novas atitudes que possibilitem integrar a linguagem digital em suas práticas pedagógicas de uma 

forma crítica, participativa e significativa para e com as crianças. Numa pesquisa de campo realizada nas 

Unidades de Educação Infantil (UMEI) de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais/Brasil, que teve por 

objetivo discutir como as UMEI estavam utilizando as mídias digitais no diálogo com a construção dos 

saberes na infância, constatou-se a necessidade de formação reflexiva em Linguagem Digital para os 

professores que atuam na Educação Infantil. É fundamental discutir a formação continuada como uma 

proposta de intervenção viável para oportunizar reflexão da prática das professoras da educação infantil 

acerca das mídias digitais. Assim, inicialmente, é feita uma discussão sobre formação reflexiva e 

metodologias participativas, abordando mais especificamente a metodologia das oficinas, enfocando a sua 

potencialidade de problematização para um processo de formação reflexiva. Em seguida, há uma descrição 

das principais conclusões da pesquisa de campo, com enfoque na demanda de formação em Letramento 

Digital. Apresenta-se também a formação reflexiva em letramento digital para os professores de educação 

infantil proposta em uma cartilha de linguagem digital. Está organizada a partir de oficinas como estratégia 

de fortalecimento e construção de novas posturas educativas, na perspectiva de uma pedagogia 

investigativa e reflexiva a fim de gerar novas ações e saberes docentes contextualizados com a era digital. 
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MESA 18 – MEDIA E JOVENS (2) 

 

Jovens, notícias e cidadania quotidiana 

Maria José Brites – ULP e CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: jovens; culturas cívicas; educação para as notícias; quotidiano. 

 

Esta comunicação considera que a forma como os jovens discutem política e notícias, no contexto do dia-a-

dia, inclusive familiar, vai ter impacto nas escolhas que fazem e no envolvimento que têm na vida cívica 

(Brites, 2015: Brites et al, 2016). Além disso, defende-se, na linha de Dahlgren (2009), que o conhecimento é 

condição mínima para a participação cívica na esfera pública e que para participar é preciso um nível mínimo 

de literacia. Com esta base, esta comunicação explora as constelações da socialização cívica e política 

durante os anos da crise em Portugal.  

A análise concentra-se numa investigação participativa (2015-) com jovens (até 19 anos) e seus pais 

(Jovens=17; Pais=15) sobre notícias e cidadania. A análise tem em consideração os diferentes processos de 

investigação (observação participante, produção de emissões de rádio, workshops e entrevistas 

semiestruturadas), embora tenha uma atenção especial nas entrevistas realizadas com filhos e pais, nas 

quais foram questionados sobre as conversas cívicas e sobre os processos de aprendizagem sobre o 

jornalismo. Assim, tendo como ponto de partida o contexto dos jovens na vida familiar, o que nos dizem as 

conversas familiares sobre política e notícias? Como são feitas a aprendizagens sobre o quotidiano do 

jornalismo e das notícias? E como isto se cruza com a socialização quotidiana atrás identificada?  

Os resultados preliminares apontam para uma falta de literacia cívico mediática nos processos 

comunicacionais, em especial nos contextos em que existe também um défice de interesse em notícias. Os 

processos de aprendizagem e de domesticação das notícias – tornando-as relevantes no quotidiano - são 

muito marcados por uma autoaprendizagem e uma autorregulação sobre a informação, ao invés da 

prevalência de resultados que apontem para conhecimentos adquiridos através de formação específica, por 

exemplo na escola.   
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As notícias “perturbadoras” e o seu impacto do ponto de vista das crianças 

Patrícia Silveira – CECS/UMinho e IADE/UEuropeia 

 

Palavras-chave: crianças; notícias; impacto; literacia mediática. 

 

Vivemos num mundo globalizado, cenário de transformações socioeconómicas, políticas e tecnológicas, mas 

também de acontecimentos controversos e incertos com os quais contactamos permanentemente, por via 

da sua mediatização. Estudos no campo da Infância, da Sociologia e dos Media destacam que as crianças, tal 

como os adultos, não se encontram alheias aos acontecimentos do mundo e que contactam com eles, 

mesmo que se encontrem geograficamente distantes, pelo facto de os familiares debruçarem a atenção 

sobre esses tópicos. Ainda que esta exposição possa ser acidental, as investigações documentam que é 

possível que as crianças possam sentir-se preocupadas e ansiosas quando contactam com notícias de teor 

violento (como crimes, acidentes, conflitos armados e terrorismo), mais ainda numa altura em que estes 

assuntos se encontram disponíveis para todos através de novos formatos de comunicação e de técnicas 

inovadoras que amplificam imagens violentas e salientam o sofrimento dos protagonistas das estórias.  

Para compreender e debater, a partir da perspetiva dos mais pequenos, sobre o modo como estes se 

apropriam e se envolvem com este tipo de notícias, realizamos esta pesquisa através da opção pelo 

desenvolvimento de seis grupos de foco junto de 42 crianças portuguesas a residir no norte do país, com 

idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos.  

Os resultados mostram que a natureza do envolvimento das crianças com as notícias é contextualizada em 

função de variáveis sociodemográficas, do background familiar e estilos de mediação, das experiências 

pessoais, e das formas de exposição mediática das notícias. Os dados mostram que os mais pequenos são 

públicos frequentes das notícias, envolvem-se e emocionam-se com os tópicos noticiados, e podem sentir-se 

perturbados quando contactam com certos assuntos problemáticos, para os quais dirigem a sua atenção 

sobretudo como consequência da sua mediatização permanente por via de imagens chocantes. Esta 

problemática é saliente, mais ainda em tempos de crise e de terrorismo, impondo-se a necessidade da 

aposta no desenvolvimento de estratégias de literacia mediática que visem uma melhor compreensão e uma 

consciência reflexiva dos assuntos do mundo, por um lado, e uma maior eficácia na gestão emocional 

decorrente da exposição às notícias, por outro. 
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Hábitos dos jovens do Ensino Secundário no acesso à informação  

Ana Paula Gonçalves, Custódia Rebocho e Dora Pinheiro – ES Alfredo dos Reis Silveira, ES de Amora 

e ES Dr. José Afonso (Seixal) 

 

Palavras-chave: redes sociais; informação; notícia; BE. 

 

Esta comunicação enquadra-se num dos objetivos da Declaração que desafia às “pontes entre os 

investigadores do campo dos media e as escolas através de sessões, produtos editoriais e outros, que 

possibilitem a socialização e o debate dos resultados das pesquisas”. 

A essência desta comunicação assenta na operacionalização no terreno, na preocupação de partilhar 

informação e criar sinergias a partir de uma iniciativa comum: um levantamento dos hábitos de acesso à 

informação dos jovens do Ensino Secundário, envolvendo 100 alunos das três bibliotecas, de escolas de 

ensino secundário, no Seixal. 

Nas escolas não abundam provas da valia nem descrições atualizadas do modus operandi dos jovens, 

sobretudo ao nível do desenvolvimento das competências de literacia de informação ou dos diferentes 

impactos e relevância da literacia dos media em contexto escolar. 

Considerando o conjunto de saberes práticos de que o PB pode fazer uso para o processo de mudança, este 

projeto coletivo suscitou-nos a interrogação: será este um dos caminhos, através do qual pode contribuir 

para a discussão da educação para os media em constante mutação? 

Dá-se particular ênfase, a nível do estado da arte, ao estudo “Educação para os Media em Portugal: 

experiências, actores e contextos”, realizado pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da 

Universidade do Minho, sob coordenação do Prof. Doutor Manuel Pinto, que faz a abordagem dos níveis de 

análise das experiências de Educação para os Media (EpM) e dá resposta à pergunta em Portugal, “onde 

estamos no que à Educação para os Media diz respeito?". E ao Referencial de Educação para os Media para a 

Educação Pré-escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário, cujos autores propõem um quadro de 

referência para o trabalho pedagógico em torno das questões da Educação para os Media. 

O objectivo é saber que uso fazem os nossos jovens dos canais de informação para se informarem, 

pesquisarem, comunicarem ou no exercício da cidadania.  

O interesse em conhecer a forma como os jovens se informam e através de que meios o fazem levou-nos a 

criar e aplicar um questionário a uma amostra de 100 alunos de três escolas de ensino secundário. Os 

resultados obtidos na recolha dos dados permitem a apresentação de propostas de atividades e estratégias 

a desenvolver em BE, tendo em conta os Referenciais de Educação para os Media e Aprender com a BE. 
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Conhecer as extensões da esfera dos média: testando conhecimentos a partir de um 

quizz 

Fábio Ribeiro, Pedro Moura e Luís António Santos – CECS/UMinho 

 

Palavras-chave: esfera mediática; jovens; adultos; quizz. 

 

O Referencial de Educação para os Média sugere que a leitura crítica dos meios supõe a capacidade de 

“reconhecer e valorizar aquilo que neles contribui para o alargamento de horizontes, para o conhecimento 

do que se passa no mundo, para o acolhimento da diversidade de valores e mundividências e para a 

construção das identidades” (2014, p. 6).  

Falar hoje em “ecossistema dos média” (Pereira, 2015) implica necessariamente considerar a multiplicidade 

dos meios, que muitas vezes se complementam e outras vezes concorrem entre si pela atenção dos 

cidadãos. Perceber o que jovens e adultos identificam com maior e menor dificuldade pode permitir uma 

análise sobre o papel de determinadas estruturas dos média no quotidiano, intuindo sobre a sua presença 

na memória coletiva.  

Com esta comunicação pretende-se apresentar e refletir sobre os principais resultados de um quizz sobre o 

mundo dos média, feito com recurso a imagens, sons e excertos de vídeos oriundos de conteúdos, marcas e 

instituições dos média. O quizz foi respondido por 48 jovens e adultos que participaram na Noite Europeia 

dos Investigadores, a 30 de setembro de 2016, em Braga. Esta experiência de aproximação entre 

investigadores e cidadãos constitui, ainda, uma oportunidade para problematizar os jogos enquanto 

instrumento metodológico para futuras pesquisas sobre a presença dos média nos quotidianos. 

A leitura qualitativa das fichas de jogo preenchidas com as respostas dos participantes, complementada com 

a observação não participante dos autores, sugere que as questões que desafiaram os concorrentes a 

identificar imagens apresentaram um maior número de respostas positivas, se comparadas com as 

perguntas que apelavam ao estímulo auditivo. Para além disto, é possível falar de símbolos “universais” e de 

conteúdos cuja similitude de formas deu origem a respostas aproximadas, ainda que erradas, mostrando o 

reconhecimento de, pelo menos, a família de conteúdos onde se inseriam os recursos apresentados. 

Enquanto instrumento de pesquisa, o quizz revelou-se como particularmente útil para promover o empenho 

dos respondentes, sobretudo quando associado à competição com outrem. 
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Biblioteca Escolar e Educação para os Media  

Ana Craveiro e José Cruchinho – Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão 

 

Palavras-chave: biblioteca escolar; media; (multi)literacias; enriquecimento do currículo. 

 

Dar visibilidade ao trabalho das bibliotecas escolares (BE) na ampliação de conhecimentos e valores, 

mediante iniciativas que refletem uma educação para os media, como condição estruturante da formação 

pessoal e formação para a cidadania; destacar o seu contributo no desenvolvimento de competências, 

propiciadoras de novas formas de aprender; interagir e comunicar através dos media; e, finalmente, dar 

relevo à intervenção da BE nas áreas das literacias dos media e da informação, articuladas com a literacia da 

leitura, na medida em que se afigura inseparável dos novos media – eis os objetivos da nossa ação que 

pretendemos apresentar criticamente neste poster.  

Na atual sociedade em rede, a leitura e a interação mediática acentuada pela centralidade dos media, exige 

que se preparem os alunos para aceder criticamente à informação. Apesar da destreza com que 

aparentemente manuseiam a tecnologia, as redes sociais e uma grande variedade de aplicações para fins 

comunicativos/entretenimento, há que os capacitar, no domínio cognitivo e técnico, fomentando a 

aquisição de competências criticas e criativas, enquanto recetores e produtores de informação em 

plataformas múltiplas online, que implicam transversalidade de saberes e multiliteracias. 

Neste âmbito, pretendemos destacar os projetos cujas atividades evidenciam os pressupostos já enunciados:  

1- Apoio ao Saber – plano da Literacia da Informação associado à dimensão mediática, dirigido aos alunos do 

3.º CEB, com atividades de formação, fortalecendo a autonomia dos utilizadores, otimizando as lacunas 

diagnosticadas nos domínios da articulação curricular e da literacia da informação; 2- Eu e a Publicidade – 

dinâmicas para os alunos do 3.º ano, em torno das comunicações (pessoal e social), e de interpretação da 

publicidade fomentando-se uma perceção prudente e crítica da mensagem publicitária; 3- Há cinema na 

escola – através da linguagem cinematográfica, as atividades articuladas para o ensino secundário 

contribuem para o desenvolvimento da compreensão crítica do mundo. 

Planificação colaborativa, articulação, partilha de recursos entre a biblioteca e os docentes envolvidos, são 

parte da metodologia promovida nos projetos apresentados seguida da criação de mecanismos de 

monitorização e avaliação. 
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Ebooks e Leitura Digital – Oeiras a Ler 

Bruno Duarte Eiras e Sofia Pinho Pinto - CM Oeiras 

 

Palavras-Chave: ebook; leitura digital; literacia digital; biblioteca municipal; promoção da leitura. 

 

A recente explosão tecnológica, centrada em dispositivos de leitura eletrónica, está a revolucionar a forma 

como os leitores se relacionam com o objeto livro, a informação, o mercado editorial e, naturalmente, as 

bibliotecas. 

Como espaços privilegiados de acesso ao livro e à informação, as bibliotecas necessitam de preparar-se e 

adaptar-se a esta realidade e adequarem os seus serviços à previsível procura deste tipo de suporte nos 

próximos tempos, assumindo o seu compromisso de apoiar os seus públicos na utilização dos novos suportes 

de leitura digital. 

Numa conjuntura de recessão económica, o papel social das bibliotecas obriga a uma ação reforçada no 

sentido de apoiar todos os utilizadores, especialmente quanto ainda não existem soluções adequadas para 

que as bibliotecas públicas possam disponibilizar conteúdos digitais. 

A Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras, procura desenvolver novas estratégias de promoção da leitura e 

das literacias digitais de modo a que cada leitor tenha o seu livro numa conjuntura de emergência do 

formato ebook e de criação de hábitos de leitura digital. 

Deste modo, e com vista ao cumprimento da sua missão junto dos utilizadores a Rede de Bibliotecas 

Municipais de Oeiras concebeu um projeto baseado em 4 eixos fundamentais: 

1) Inquérito online: a realização de um inquérito aos utilizados permite compreender os seus 

conhecimentos sobre o tema e apurar quais as suas necessidades e expectativas quanto à 

disponibilização de ebooks; 

2) Ações de formação: através da organização de ações de formação sobre ebooks, tablets, e-readers e 

literacia digital pretende-se fornecer conhecimentos básicos sobre o tema e esclarecer dúvidas; 

3) Conteúdos digitais (ebooks, jornais e revistas): a organização de uma coleção de ebooks através do 

catálogo online permite disponibilizar um conjunto diversificado de ebooks disponíveis no domínio 

público, com a preocupação de selecionar diferentes géneros literários e temáticas e em diferentes 

formatos.  

4) Equipamentos (tablets e e-readers): ao disponibilizar para consulta tablet e e-readers pretende-se 

proporcionar experiencias de utilização e dessa forma contribuir para a literacia digital.  

 

Neste poster serão apresentados alguns dados do projeto em curso na Rede de Bibliotecas Municipais de 

Oeiras: “Ebooks e leitura digital: Oeiras a Ler”. 
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O Museu das Comunicações como Espaço Público inclusivo 

Cristina Weber - Museu das Comunicações/Fundação Portuguesa das Comunicações 

 

Palavras-chave: museu; espaço público; cidadania; literacia digital. 

 

O Museu das Comunicações, situado em Lisboa, é parte ativa na concretização da missão principal da 

Fundação Portuguesa das Comunicações, uma fundação pública de direito privado cujos fundadores são a 

ANACOM, os CTT e a PT, visando promover o estudo, a conservação e a divulgação do património histórico, 

científico e tecnológico das Comunicações. O Museu assume-se como um espaço público com fins 

educativos e socioculturais junto do público em geral, e da comunidade local e escolar em particular, 

procurando, entre os seus parceiros, instituições promotoras da literacia dos media, a fim de complementar 

a sua ação de promoção do conhecimento e reflexão sobre o mundo globalizado, e a disseminação de boas 

práticas de cidadania, nomeadamente através de iniciativas de promoção da Educação Patrimonial e da 

Educação Digital.  

Neste poster pretendemos dar a conhecer o Museu das Comunicações enquanto espaço público e inclusivo 

de aprendizagem e partilha de saberes e identidades, isto é, enquanto espaço que promove a 

contextualização e interligação de conhecimentos, a aproximação de gerações, a literacia digital e a 

cidadania através da disponibilização de experiências e ensinamentos baseados em duas vertentes: 

a) nas suas exposições, focadas nas áreas da história das comunicações, das novas tecnologias, da 

sociedade do conhecimento e da economia e literacia digitais; 

b) na sua implantação territorial, enquanto espaço de diálogo e confrontação de identidades e 

discursos a partir da valorização do território circundante e de roteiros digitais patrimoniais, 

construídos através da interação com o “bairro”, com a população local, com a comunidade escolar 

e com outros grupos de atores sociais. 

Ao apresentar estas vertentes do Museu, o poster tenta clarificar como é que este, para além da divulgação 

do património científico e tecnológico ligado à evolução da comunicação, cumpre uma função essencial de 

incentivar o público a apropriar-se desse mesmo património ou de diferentes patrimónios locais a fim de 

melhorar as suas capacidades de comunicação e, ainda, a aprender a valorizar o espaço público e a interação 

entre saberes e pessoas como forma de construção da identidade e da cidadania. 
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Literacia mediática e notas de imprensa: PubhD UMinho e a adaptação da 

linguagem científica 

Daniel Ribeiro, Paula R. Nogueira e Alexandra Nobre – STOL, FCSH/NOVA, III/UC e CBMA/UMinho 

 

Palavras-chave: PubhD; comunicação de ciência; press release; meios de comunicação. 

 

A comunicação de Ciência pretende aproximar a Ciência da sociedade com vista, principalmente, ao 

aumento da literacia científica dos cidadãos e ao seu envolvimento activo nas tomadas de decisão relativas 

às políticas de ciência.  

O PubhD UMinho (pub + PhD) é uma iniciativa que desafia estudantes de mestrado e doutoramento a 

explicar, no ambiente informal de um bar, em que consiste o seu trabalho de investigação. O evento é 

marcado pela descontração e pela linguagem descomplicada, para que o público, independentemente da 

sua formação e idade, consiga entender a mensagem. O PubhD é um projecto internacional lançado em 

Nottingham em 2014 que chegou ao Minho em Janeiro de 2016 e se estendeu a 20 cidades europeias. 

Comparativamente ao que acontece nas outras cidades, as sessões que se realizam em Braga e Guimarães 

têm-se destacado pela atenção que lhe dão os meios de comunicação regionais e até nacionais. 

Para a divulgação dos eventos são enviadas notas de imprensa (press releases) a vários meios de 

comunicação e, posteriormente, textos de follow-up que dão conta de como decorreu a iniciativa. Os meios 

de comunicação social regionais e nacionais e a partilha dos seus artigos nas redes sociais são ainda o 

melhor meio para a difusão de informação, tendo em conta um público-alvo tão diversificado. No entanto, 

ao redigir notas de imprensa há que converter as informações dadas pelos investigadores no acto da 

inscrição em textos compreensíveis para qualquer leigo, incluindo os jornalistas. Na redacção das notas de 

imprensa são consideradas questões de simplificação dos conteúdos para facilitação da sua leitura e 

compreensão, assegurando-se, simultaneamente, o rigor científico dos temas e conceitos abordados. Este 

esforço tem como alvo prioritário os jornalistas que recebem as notas de imprensa e a quem compete, 

enquanto mediadores, editar e publicar os conteúdos em função do tempo, espaço e recursos disponíveis. 

Temos no entanto constatado que quer notas de imprensa, quer os textos de follow-up que enviamos, são 

publicados ipsis verbis pelos media. 
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Arquivo de Memória Oral das Profissões da Comunicação (AMOPC) 

Júlia Leitão de Barros – ESCS/IPLisboa 

 

Palavras-chave: memória; profissões; comunicação. 

 

O AMOPC designa um repositório de memórias orais dos profissionais das várias áreas da comunicação. O 

objetivo é a criação de um arquivo audiovisual em formato eletrónico, para recolha, recuperação, 

catalogação, preservação, disponibilização e aproveitamento de registos de memória histórica sobre as 

profissões da comunicação, aberto à sociedade civil e à comunidade académica mais alargada. O AMOPC 

poderá ser acedido e pesquisável através da internet, permitindo a rentabilização de materiais que se 

constituirão como fonte permanente de informação pedagógica e científica. 

Os media constituem um dos elementos mais determinantes das sociedades contemporâneas. À medida que 

à escala mundial se vai constituindo um híper sector, assistindo-se a fenómenos de convergência e de 

homogeneização cultural, os estudos na área da comunicação assumem um papel relevante para a 

compreensão das reconfigurações da esfera pública.  

Face à mudança nas atividades profissionais da área da comunicação, em termos tecnológicos, 

organizacionais e laborais, consideramos como prioridade o resgatar de memórias e vestígios plurais que 

tendem a ser ignorados e esquecidos, nas fontes oficiais e nos registos institucionais sobre a área da 

comunicação social. 

Optámos aqui por tomar a atividade da comunicação social como um todo, rejeitando a perspectiva de uma 

análise parcelar, por sector ou por suporte tecnológico, colocando as várias áreas ligadas aos media como 

um conjunto ocupacional (onde muitas trajetórias de vida cruzam diferentes áreas).  

Procuraremos diversificar as “ vozes” que “contam”, a nossa preocupação recairá na inclusão dos diversos 

grupos de profissionais, do diretor de informação de um canal de televisão, ao tipógrafo, ao gestor de 

comunicação, ao jornalista, ao account em comunicação, ao diretor do serviço ao cliente, ao revisor, ao 

assessor de imprensa, ao operador de imagem, ao copyright, ao fotógrafo, ao regente de estúdios, ao 

sonoplasta, etc. 

O caracter interdisciplinar é assegurado por uma equipa que 21 investigadores, de várias instituições do 

ensino superior, de Portugal e do Brasil. O nosso objectivo é alargar o projeto a outras instituições 

académicas e associações profissionais da área da comunicação. 

O projeto está numa fase de arranque, para a qual obteve financiamento em Dezembro de 2017, no 

Concurso Anual para Projectos de Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação Artística do IPL-2016. 
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“SeguraNet – O Centro de sensibilização para as questões da cidadania digital nas 

Escolas” 

Lígia Azevedo, Elsa Belo e Carla Pinheiro – Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas/DGE 

 

Este póster visa realizar a apresentação do projeto SeguraNet, da Direção-Geral da Educação, que faz parte 

do consórcio público-privado Centro Internet Segura e que, por sua vez, decorre no âmbito do programa O 

Mecanismo Interligar a Europa, da Comissão Europeia.  

Este projeto tem como missão promover a navegação segura e esclarecida da Internet nas comunidades 

educativas. A sua linha de atuação passa pela formação de professores, pela dinamização de sessões de 

sensibilização, pela disponibilização informação/recursos em múltiplos formatos para cada um dos seus 

públicos e pela dinamização de diversas iniciativas dirigidas às comunidades educativas. 
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O ebook como estratégia de comunicação empresarial  

Liliana Cecílio e Dora Simões – ISCA/UA 

 

Palavras-chave: comunicação digital; público infantil; ebook. 

 

Com o avanço tecnológico e a mudança do consumidor (prosumer), as empresas vêem-se na necessidade de 

transitar as suas campanhas de marketing para o meio digital. Neste contexto, uma multinacional 

portuguesa do setor da panificação, enquadrada no negócio business-to-business, pretende promover 

algumas iniciativas de aproximação ao público infantil. Sendo o livro uma ferramenta educativa e de 

entretenimento, nos tempos atuais potencializada pelo electronic book, mostra-se uma forma de 

comunicação digital interessante para com este público. Com base nas estratégias de marketing 

direcionadas para o público infantil, nas quais se identificam o advergame e o eatertainment, torna-se 

pertinente enquadrar o ebook como nova forma de promoção de um produto. O objetivo geral desta 

investigação é o desenho, desenvolvimento e validação de um ebook como ferramenta de comunicação 

empresarial, para promover o consumo de pão junto do público infantil. Os objetivos específicos 

subentendem descobrir o que as crianças associam ao pão, que elementos interativos melhor se adequam 

num ebook para este público e contribuir positivamente na comunicação de marketing da empresa em 

estudo. É adotada a metodologia de investigação de desenvolvimento, composta pelas fases de desenho, 

desenvolvimento e validação. A recolha de dados para a fase de desenho e para a fase de validação do 

produto envolve o recurso a focus groups, realizados em dois momentos, com a participação de 12 crianças 

(6 raparigas e 6 rapazes dos 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade, do 1.º ciclo do ensino básico), entre os 7 e os 

10 anos, público-alvo a que se dirige o ebook desenvolvido. Procede-se à análise de conteúdo dos dados 

recolhidos, de forma a identificar padrões de comportamento entre faixas etárias. 
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O Facebook como possibilidade de diálogo entre a escola e o aluno: o caso do 

Colégio Atheneu Sergipense 

Sônia Cristina Santos de Azevedo Cerqueira, Jean Fábio Borba Cerqueira e Fernanda Oliveira de 

Araújo – UNIT, UFS e Secretaria de Educação do Estado de Sergipe 

 

Palavras-chave: protaganismo juvenil; Facebook; Colégio Atheneu; escola. 

 

As redes virtuais de relacionamento têm se configurado como um espaço comum de interações sociais e de 

construção das subjetividades juvenis, e vêm se revelando como uma possibilidade de integração entre a 

escola e o aluno. As novas sociabilidades juvenis são sentidas na sala de aula e a sua incorporação nos 

modos de experimentar o diálogo entre estudantes, professores, gestores e funcionários, vêm sofrendo 

também alterações. O cotidiano escolar traduz as experiências, saberes e identidades culturais próprias 

dessa juventude que chega à escola. Trata-se, portanto, de um contexto que favorece o relacionamento e o 

diálogo, bem como a percepção de uma gama de significados, desejos, necessidades e visões de mundo, isto 

é, de “juventudes” que precisam e clamam por serem atendidas para o exercício pleno da cidadania. Neste 

cenário, considerando que a escola, e tudo que a representa, é parte integrante da sociedade e a partir dela 

se constitui, objetiva-se neste trabalho fazer uma análise acerca da utilização de plataformas digitais como 

estratégias de comunicação entre as instituições escolares e os seus alunos, a fim de entender como se 

organiza e se caracteriza tal interação. O objeto de estudo contemplado é a fanpage do Colégio Estadual 

Atheneu Sergipense (Sergipe/Brasil) na plataforma Facebook, buscando, de forma mais específica, 

compreender sua apropriação por parte da comunidade discente e docente da referida escola. Interessa-

nos, portanto, identificar aspectos relacionados; (a) ao perfil geral dos seguidores da fanpage; (b) aos temas 

e desdobramentos das postagens realizadas pelos discentes e também daquelas de natureza institucional - 

curtidas, comentários e compartilhamentos; (c) ao uso de mídias, a exemplo do vídeo e das imagens; (d) à 

articulação e promoção de eventos, entre outros. Neste sentido, o percurso metodológico compreende uma 

análise qualitativa dos dados coletados na fanpage em questão, mediante emprego do software 

NVIVO/NCAPTURE. A partir destes dados, e tomando-se como base um conjunto de indicadores 

relacionados aos aspectos assinalados, serão identificadas características principais que demarcam as novas 

formas de comunicação no âmbito escolar e o protagonismo estudantil decorrente deste processo, que em 

si carregam situações de enfrentamento de problemas e tentativas de resolução. 

 


