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Resumo 

Este artigo aborda a importância do desenvolvimento de competências midiáticas para 

a produção de conteúdos e a promoção da Literacia Audiovisual de crianças de 9 a 12 anos. 

Apresenta o estudo realizado sobre as dimensões e indicadores das competências midiáticas 

propostos pelos pesquisadores Joan Ferrés e Alejandro Piscitelli (2015) na elaboração e na 

aplicação de oficinas de audiovisual realizadas pelo projeto Competências Midiáticas em 

cenários euroamericanos do Núcleo Mediar/UFJF na Escola Municipal Dr. Antonino Lessa de 

Juiz de Fora (MG). 
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Literacia Audiovisual 

A linguagem audiovisual mistura códigos cujos usos acabam se confundindo e 

hibridizando-se, misturando formas de se produzir a visualidade para onde convergem tais 

códigos. Quando falamos nessa linguagem, levamos em conta que falamos de campo, quadro, 

ângulo, visão entre outros, em confluência com som, áudio, tudo isto em movimento. As 
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interfaces que usamos para produzir e difundir as produções audiovisuais são tantas, como os 

celulares e as redes sociais, que a aquisição das competências midiáticas se dissemina quase 

que de forma natural. Estamos acostumados a lidar com o audiovisual. Atualmente, adotamos 

formas de comunicação mais interativas e que usam todos os nossos sentidos, assim, quanto 

mais sentidos um meio estimular, mais interativa será a sua forma de comunicação.  

O contato frequente com o audiovisual nos leva a aprender a forma como as 

mensagens são construídas, muitas vezes sem nos darmos conta disso. Desde pequenos 

assistimos à televisão e desenvolvemos habilidades que nos permitem diferenciar entre a 

narrativa de uma telenovela e de um telejornal, por exemplo. Ninguém nos ensinou 

propriamente, mas sabemos o que podemos esperar destas duas formas de linguagem 

audiovisual. 

 O acesso a conteúdos diferenciados e inteligentes, que se diferenciam do excesso de 

banalidades que encontramos na mídia, nos ajuda a formar o nosso repertório cultural e o 

nosso gosto estético. Assim, podemos desenvolver nossas competências para distinguir entre 

as diferentes propostas comunicativas das mensagens que recebemos. 

 Em um contexto em que somos convidados a criar nossos próprios conteúdos, a 

educação audiovisual é importante como referência para criarmos produtos de qualidade, que 

agregam valor à vida das pessoas e contribuem na construção de uma sociedade mais 

informada, justa e democrática. 

 Sendo assim, a Literacia Audiovisual está relacionada à capacidade de discernir as 

formas de construção da linguagem audiovisual; à capacidade de desenvolver competências 

para criar mensagens criativas, inteligentes e de qualidade; e também contribuir na formação 

de cidadãos mais críticos e participantes. 

Nesse artigo será abordado o tema do audiovisual nesses aspectos: como sistema, 

veículo de comunicação e como método pedagógico. Cada vez mais as tecnologias que usam 

o audiovisual estão presentes na vida das pessoas, isso inclui as crianças, que são inseridas 

cada vez mais novas nesse contexto. A infância contemporânea é receptora dos conteúdos 

audiovisuais, mas também é produtora desses conteúdos. “A intensidade com que elas se 

entregam à criação e publicação de fotos, vídeos, blogs, memes e outros gêneros textuais 

usando máquinas digitais é hoje um dado corriqueiro, inclusive no cotidiano de amplos 

setores da sociedade brasileira” (GIRARDELLO, 2014). 
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 Dimensões da competência midiática 

 Antes de abordar especificamente as dimensões é importante definir competência: “A 

competência é geralmente entendida como uma combinação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes consideradas necessárias para um contexto determinado” (Ferrés e Piscitelli, 2015). 

Ou seja, no contexto da Literacia Audiovisual que estamos estudando são necessárias algumas 

habilidades ou conhecimentos para que as tecnologias audiovisuais sejam melhor utilizadas. 

São as competências que vão potencializar o pensamento crítico e reflexivo, bem como a 

autonomia dos indivíduos diante das tecnologias. 

 Para se alcançar tais competências Ferrés e Piscitelli (2015) propuseram uma 

metodologia baseada em dimensões que interagem entre si para o desenvolvimento destas 

competências. Os autores criaram indicadores relacionados a cada dimensão, sendo esses 

divididos em dois grupos: âmbito da análise e âmbito da expressão. A análise está ligada a 

interação de pessoas com as mensagens que recebem, já a expressão tem ligação com os 

produtores das mensagens. 

A partir dos conceitos levantados por Ferrés e Piscitelli (2015) pudemos sintetizar as 

seis dimensões. A Linguagem é uma dimensão caracterizada pelo conhecimento dos códigos, 

dos gêneros e das estruturas narrativas, tornando possível avaliar e criticar as mensagens 

recebidas, e produzir uma comunicação de maneira efetiva. Tecnologia, por sua vez, é uma 

dimensão que envolve a compreensão do funcionamento das ferramentas de comunicação na 

elaboração das mensagens. A dimensão Processos de interação é relacionada à postura do 

cidadão diante das telas e de sua capacidade de interagir e participar com os conteúdos 

midiáticos, avaliando-os criticamente. Essa dimensão também envolve a capacidade de 

apreciar mensagens de diversas culturas e ser capaz de trabalhar colaborativamente. Já os 

Processos de Produção e Difusão estão ligados ao entendimento de uma produção midiática, 

reconhecendo as funções e tarefas dos produtores de mídia, bem como as fases dessas 

produções.  A dimensão Ideologia e valores está ligada a compreensão das intenções e 

interesses contidos nas mensagens midiáticas, que estão ligadas a valores da sociedade. A 

última dimensão, a Estética, diz respeito à habilidade de reconhecer a qualidade estética de 

produções, sua formatação e sua relação com outros conteúdos midiáticos, artísticos e 

culturais.  
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As oficinas 

O projeto Competências Midiáticas em cenários euroamericanos desenvolvido pelo 

Núcleo Mediar, vinculado ao Grupo de Pesquisa Redes Ambientes Imersivos e Linguagens 

(CNPQ) da Faculdade de Comunicação da Universidade de Juiz de Fora, busca discutir 

formas de avaliar e desenvolver as competências midiáticas de diferentes grupos em relação 

ao consumo e produção de conteúdos audiovisuais. Neste momento está sendo realizado um 

diagnóstico por meio de questionários online com diferentes grupos e a elaboração de ações 

formativas por meio de oficinas de audiovisual em escolas públicas e privadas da cidade. Em 

maio de 2016, foram realizadas quatro oficinas na Escola Municipal Dr. Antonino Lessa, em 

Juiz de Fora. Essas tiveram como objetivo fazer com que os alunos entendessem a produção 

de alguns conteúdos audiovisuais, como animações, stop-motion e vídeos para o YouTube a 

partir da discussão do desenvolvimento das competências midiáticas de Ferrés e Piscitelli 

(2015).  

 As oficinas foram conduzidas pela mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UFJF, Daniela Santana, com a monitoria de graduandos em Jornalismo 

participantes do projeto. Os encontros tiveram duração de duas horas semanais e foram 

realizados com 15 alunos de 9 a 12 anos.   

 

Oficina Brinquedos Ópticos 

Na primeira oficina, de brinquedos ópticos, os alunos descobriram como ocorre a 

criação de uma animação. Para isso, aprenderam a criar brinquedos ópticos simples, feitos 

com papel e lápis, como um flip book, que consiste em um conjunto de imagens feitas em 

páginas diferentes que variam em pequenos detalhes de uma para outra, criando a ilusão de 

movimento quando passadas rapidamente. Com essas atividades foram ensinados para as 

crianças, de uma forma lúdica, conceitos como, por exemplo, a ilusão de ótica usada nas 

animações. Na oficina, os alunos também tiveram contato com produtos audiovisuais através 

dos vídeos apresentados, como a primeira animação produzida no ano de 1914, Gertie the 

Dinossaur (GERTIE... 1914) e trailers de filmes, como o brasileiro indicado ao Oscar O 

Menino e o Mundo (O MENINO... 2013). Ao final da oficina, os alunos receberam 

bloquinhos para fazer novos brinquedos ópticos em casa, buscando incentivar novas 

produções a partir do conteúdo ensinado. 
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Em relação aos indicadores, foi possível perceber que durante a primeira oficina 

algumas competências foram sendo desenvolvidas. Em relação à dimensão Tecnologia, 

constatamos que os alunos entenderam a forma como as animações são criadas e aprenderam 

a construir as suas próprias histórias através de brinquedos ópticos, sendo assim possível 

estimular o desenvolvimento de habilidades de interação com meios que permitem a expansão 

de suas capacidades cognitivas. Também foram desenvolvidas capacidades relacionadas aos 

Processos de Interação, pois como a oficina foi realizada para um grupo de 15 alunos, esses 

trocaram experiências durante a aula, analisando os trabalhos dos colegas e compartilhando 

ideias, permitindo que houvesse uma grande interação com pessoas e coletivos diversos. Ao 

longo da oficina, as crianças também foram adquirindo habilidades que permitiram que essas 

compreendessem por que determinados conteúdos são mais apreciados que outros, o que só é 

possível quando se entende como esses conteúdos são produzidos, no caso, as animações.  

 A dimensão Ideologia e Valores foi a menos abordada durante a oficina, tanto pelo 

pequeno período de contato com os alunos, tanto pela idade das crianças. Porém, um 

indicador dessa dimensão trata da capacidade de entender como as representações feitas pela 

mídia podem estruturar a percepção da realidade, e durante a oficina foram mostradas 

animações de diferentes períodos e distintas formas de produção, que refletem um pouco a 

realidade, principalmente tecnológica, de cada época.  

 A Linguagem foi abordada pela capacidade de avaliar as mensagens que são recebidas 

através de estruturas narrativas, e de compreender as informações e histórias que são 

transmitidas através de diversas mídias. Isso foi possível a partir do momento que os alunos 

aprenderam sobre o processo de criação de animações e assistiram a alguns vídeos, 

entendendo como é produzido esse formato de audiovisual e analisando sua linguagem. 

Em relação à dimensão Processos de Produção e Difusão foram apresentados aos 

alunos conhecimentos básicos relacionados às etapas de produção de conteúdos para que 

pudessem trabalhar de maneira colaborativa na criação de produtos multimídia. Isso só foi 

possível porque houve uma interação entre as 15 crianças que fizeram parte da oficina, e essas 

puderam entender como se dá o processo de produção de animações.  

No que diz respeito à dimensão Estética, através da criação dos brinquedos ópticos e, 

principalmente, do flip book, foi possível que as crianças desenvolvessem habilidades para 

produzir conteúdos e mensagens que fossem compreensíveis, fazendo uso de sua própria 

criatividade.  
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Oficina Eu, YouTuber 

A segunda oficina, chamada Eu, Youtuber, teve como objetivo ensinar os passos 

básicos para a produção de vídeos. Antes de começar o tema da oficina, o grupo achou 

importante realizar uma atividade de apresentação das crianças para desinibi-las em frente às 

câmeras, visto que a atividade final da oficina precisaria de maior descontração. Em seguida 

foram exibidos vídeos de crianças que são youtubers e que têm a mesma faixa etária dos 

alunos (9 a 12 anos) e que produzem conteúdos de diversas formas, com linguagens diferentes 

(vlogs, esquetes, animações e etc.). A atividade final dividiu a turma em três grupos e cada 

grupo criou um vídeo utilizando a linguagem que eles se identificaram mais. O primeiro 

grupo criou uma história, o segundo grupo criou um tutorial de dança e o terceiro fez um 

tutorial de um dos brinquedos ópticos ensinado na aula anterior. Em todos os grupos os 

próprios alunos fizeram o roteiro, a cinegrafia e a apresentação dos temas escolhidos, sempre 

auxiliados pelos monitores. Os monitores auxiliaram as crianças nesse primeiro contato com a 

câmera e ensinaram os conceitos básicos de cinegrafia de uma forma prática. Eles realizaram 

a edição dos vídeos e estes foram apresentados para a turma. 

Na segunda oficina, também é possível encontrar indicadores que se relacionam com a 

temática desenvolvida. Em relação à Linguagem, através do entendimento dos processos de 

produção de vídeos, como a criação de um roteiro, os alunos conseguiram compreender 

informações e histórias oriundas de diversos meios distintos. Também desenvolveram uma 

habilidade de se expressar diante de diferentes sistemas, quando criaram seus próprios vídeos, 

com um tema escolhido e desenvolvido pelos próprios alunos. 

 Essa foi a oficina em que as crianças tiveram maior proximidade com os indicadores 

da dimensão Tecnologia, que iremos analisar. Na aula, elas entraram em contato com novas 

tecnologias, manuseando câmeras e tripés para produzirem os vídeos. Assim, puderam usar 

essas ferramentas que, antes, muitos desconheciam, ou usavam somente para o lazer, tendo 

agora, um objetivo comunicacional.  

 Já em relação aos Processos de Interação, foi possível que as crianças entendessem 

por que determinados conteúdos são apreciados, pois tiveram contato com algumas técnicas, 

como produção de roteiro, iluminação e cenário de vídeos, percebendo a diferença que essas 

etapas da produção fazem na criação final. Tendo um grande contato com o YouTube, os 

alunos entenderam as várias formas de se utilizar o site, que não estão somente ligadas ao 

entretenimento, desenvolvendo a capacidade de gerir o ócio midiático. 
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 Nos processos de Produção e Difusão, é possível relacionarmos dois indicadores com 

a oficina. Os alunos tiveram contato com algumas produções feitas para o YouTube, e 

aprenderam a criar conteúdos similares, adquirindo conhecimento de como se dá o processo 

de produção de um vídeo. Deste modo, eles criaram suas próprias produções, em grupos e de 

forma colaborativa. Porém, ao dividirmos os alunos para que o trabalho pudesse ser 

desenvolvido, as crianças tiveram dificuldade de criar grupos homogêneos em relação a seus 

gêneros, fazendo com que a interação entre eles não fosse a mais plural possível.  

 Nesta oficina, a dimensão Ideologia e Valores também foi a menos trabalhada com os 

alunos. Um dos indicadores dessa dimensão trata da capacidade de produzir conteúdos 

questionando estereótipos presentes em produções midiáticas. Esse foi parcialmente 

trabalhado em sala, pois os alunos foram capazes de elaborar vídeos e entenderem como são 

feitos, porém não foram questionados os valores que estavam presentes. 

 A última dimensão que analisaremos em relação a essa oficina é a Estética. Ao 

aprenderem sobre iluminação e cenário de vídeos, os alunos desenvolveram sua sensibilidade 

estética, conseguindo diferenciar produções que tiveram um cuidado com essas fases da 

produção, das que não tiveram. E ao criarem os vídeos, as crianças desenvolveram a 

capacidade de produzir mensagens compreensíveis através de sua própria criatividade.  

 

Oficina Contando uma História 

A oficina Contando uma história foi a terceira e a técnica passada aos alunos foi a do 

stop-motion. A primeira parte da oficina foi uma atividade para relembrar a aula anterior, os 

vídeos produzidos e editados foram apresentados e analisados. Com essa análise foram 

introduzidos conteúdos, como iluminação em vídeos, por exemplo, mostrando para as 

crianças como elas poderiam melhorar nas próximas produções. Em seguida, já introduzindo 

o tema principal dessa oficina, a mestranda explicou para os alunos o que era stop-motion e 

como era produzido (com fotos e pequenas alterações entre uma imagem e outra, que quando 

passadas dão a ilusão de movimento), para exemplificar foram apresentados vídeos que 

utilizaram essa técnica e vídeos que mostraram como alguns filmes eram produzidos 

utilizando o stop-motion. Assim como na oficina anterior, a turma foi dividida em três grupos 

e cada grupo produziu uma história com a técnica apresentada. Com o auxílio dos monitores, 

as técnicas apresentadas foram colocadas em prática no decorrer da atividade. Esse tipo de 

produção audiovisual exige atenção e trabalho em equipe, o que foi passado de forma sútil 

para os alunos. 
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Ao longo da realização da oficina, foi possível identificar o desenvolvimento de 

diversas dimensões e indicadores formulados por Ferrés e Piscitelli (2015). A dimensão 

Linguagem foi abordada tanto no âmbito da análise, a partir da exibição de pequenos vídeos 

em formatos de stop-motion no início da oficina, quanto no âmbito da expressão com a 

produção de um pequeno vídeo. 

A exibição de vídeos no início da oficina possibilitou o desenvolvimento da percepção 

das crianças em relação ao modo de expressão e ao fluxo de histórias presentes nos vídeos. 

Após a exibição dos vídeos, algumas perguntas foram feitas para promover a reflexão dos 

alunos em torno da narrativa e de como os vídeos foram produzidos. Além de compreenderem 

como o stop-motion é feito, os alunos também puderam identificar pequenas narrativas dentro 

dos vídeos mostrados como exemplo. Um dos vídeos exibidos foi de uma YouTuber que faz 

stop-motion. A exibição serviu de conexão entre a segunda oficina, referente à produção de 

vídeos para o YouTube, e a terceira. Esta ligação possibilitou o desenvolvimento da 

capacidade de identificar relações entre textos, a intertextualidade, também presente na 

dimensão Linguagem. 

A produção de um vídeo no formato de stop-motion pelos próprios alunos permitiu o 

desenvolvimento da capacidade de transformar produtos já existentes, no caso os vídeos de 

stop-motion, e dar novos significados e valores. Três grupos de cinco crianças foram feitos e 

cada grupo produziu um vídeo diferente, fato que despertou a capacidade de escolha entre 

diferentes tipos de representação (Ferrés e Piscitelli 2015), uma vez que cada grupo criou uma 

narrativa diferente a partir do interesse de cada grupo de produzir um determinado sentido. 

A dimensão Tecnologia também se mostrou presente na oficina, porém teve mais 

ênfase no âmbito da expressão. A produção do vídeo no formato stop-motion exigiu a 

utilização de materiais específicos, tais como tripé, câmera e um computador para unir as 

fotos e finalizar o vídeo. 

As crianças, depois de aprenderem como se produz o stop-motion, tiveram auxílio dos 

bolsistas para manusear as ferramentas necessárias e participar do processo de produção. 

Além disso, os grupos precisaram refletir sobre como posicionar a câmera para a produção do 

vídeo, fato que comprova o desenvolvimento da capacidade de adaptar as ferramentas de 

acordo com o objetivo do que será produzido. 
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Já na dimensão Processos de Interação foi possível perceber indicadores relacionados 

aos efeitos cognitivos das emoções a partir da exibição de um dos vídeos no início, que 

representava a história de um grão de feijão e como ele se relaciona com outros grãos. Após a 

exibição do vídeo, algumas perguntas foram feitas para que as crianças refletissem sobre a 

narrativa da história e avaliassem a criação das ideias e valores associados aos personagens. 

Além da interação entre os alunos e os vídeos exibidos, os processos de interação 

também estiveram presentes na produção do próprio vídeo pelos alunos. Todas as atividades 

realizadas durante a oficina foram em grupo, o que desenvolveu o indicador responsável pela 

capacidade de criar um trabalho colaborativo. 

A dimensão Processos de produção e difusão também foi desenvolvida. Ao assistirem 

os exemplos e produzirem os vídeos, os alunos exploraram as diferenças entre o que é 

produzido individualmente e coletivamente. Com a finalização dos vídeos feita no 

computador foi possível promover o conhecimento dos sistemas de produção, das fases dos 

processos e da infraestrutura necessária para uma produção. Ao final da oficina um dos alunos 

questionou se o vídeo poderia ser postado na internet, fator que comprova o desenvolvimento 

da compreensão de que a informação e o conteúdo produzido podem ser compartilhados e 

disseminados através das redes sociais e que esta ação aumenta a visibilidade das mensagens. 

Ideologia e Valores foi uma dimensão difícil de ser desenvolvida, mas fácil de ser 

percebida. Novamente, a divisão dos grupos foi feita pelas crianças e ocorreu a divisão entre 

meninos e meninas, fato que comprova a existência de certos estereótipos presentes na forma 

como os alunos interagem, mas que talvez não sejam percebidos por eles. 

Por último, a dimensão Estética pôde ser abordada ao longo da oficina com os 

estímulos dados para a criação do stop-motion. Muitos alunos, primeiramente, não 

acreditaram que um conjunto de fotos poderia produzir uma sequência de movimentos. Foi 

possível perceber o grande interesse dos alunos na animação de stop-motion e como ela foi 

feita, fato que mostra o valor dado não apenas para o que é comunicado, mas como é 

comunicado. 

 

Oficina Que som é esse? 
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Na última oficina, Que som é esse?, o objetivo foi trabalhar os efeitos e as trilhas 

sonoras. Para começar a oficina o vídeo Vizinhos (VIZINHOS... 1952), de Norman McLaren 

foi apresentado, o vídeo foi produzido utilizando a técnica do stop-motion, mas apresentado 

aos alunos também com o objetivo de discutir a temática e mostrar os efeitos da violência. Em 

seguida, os alunos receberam um caderno produzido pelo Núcleo Mediar que sistematiza os 

conteúdos necessários para produzir um vídeo, muitos desses conteúdos já tinham sido 

passados nas aulas anteriores, mas foram relembrados e as crianças levaram o caderno para 

casa como uma forma de ter aquele conteúdo sempre em mãos. Dando início ao tema da 

quarta oficina, foram exibidas vinhetas de filmes e trilhas sonoras de desenhos e filmes 

conhecidos pelas crianças, visando despertar sentimento e emoções. Dessa maneira os alunos 

identificaram os sons apresentados e foram levados a refletir sobre a ligação do efeito sonoro 

com o gênero do filme (suspensa, terror, comédia e etc.). Os mesmos três grupos da oficina 

anterior tiveram como atividade criar os sons para os vídeos produzidos na oficina Contando 

histórias, os efeitos sonoros produzidos pelos alunos foram editados nos vídeos pelos 

monitores. 

As dimensões formuladas por Ferrés e Pisictelli (2015) também foram desenvolvidas 

ao longo da oficina Que som é esse?. A dimensão de Linguagem foi desenvolvida logo no 

início com a dinâmica proposta: várias músicas de diferentes ritmos foram colocadas e os 

alunos eram questionados sobre o que sentimento a música traduzia. O exercício permitiu o 

desenvolvimento da interpretação e avaliação dos diferentes códigos de representação. Além 

disso, um dos vídeos exibidos foi feito pela técnica do stop-motion, o que permitiu estabelecer 

uma relação entre o que foi aprendido na terceira e na quarta oficina. 

Com a produção de efeitos sonoros e uma trilha sonora para o vídeo stop-motion 

produzido na oficina anterior, os alunos também deram um novo significado a um produto 

que já havia sido criado, assim como expresso no indicador “Capacidade de modificar 

produtos existentes, dando a eles um novo significado e valor” (FERRÉS e PISICTELLI, 

2015), no âmbito da expressão. 

A dimensão Tecnologia foi pouco explorada na oficina, uma vez que a produção dos 

efeitos sonoros e trilha sonora foram feitos apenas com um gravador e os sons foram emitidos 

pelas próprias crianças a partir de palmas, estalos, batidas de pés, entre outros. Os efeitos 

sonoros emitidos variavam de acordo com o tema dos vídeos. Um dos grupos fez um stop-

motion de um desenho, portanto o som produzido foi de um lápis riscando uma folha de 
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papel, fato que indica o desenvolvimento da capacidade de elaborar e manipular sons a partir 

de elementos da realidade. 

Na dimensão Processos de interação foi possível explorar os efeitos cognitivos das 

emoções tanto com a exibição de sons diferentes quanto com a produção de sons pelo grupo. 

Os alunos refletiram sobre o melhor efeito sonoro para encaixar com as situações criadas nos 

stop-motion. Além da interação com o que foi exibido e com o que foi produzido, os alunos 

continuaram a trabalhar em grupos, promovendo a interação e um trabalho colaborativo. 

Já a dimensão Processos de Produção e Difusão teve um peso maior nessa oficina. A 

partir da dinâmica de modificar as trilhas sonoras de uma cena e da análise do que as músicas 

expressam, ocorreu o estímulo da capacidade de selecionar mensagens significativas e da 

produção de novos significados. A produção de efeitos sonoros pelos alunos promoveu, ainda, 

o conhecimento das fases do processo de produção e da infraestrutura, além da capacidade de 

trabalhar de maneira colaborativa. 

Ideologia e Valores, por sua vez, foi uma dimensão mais trabalhada do que nas outras 

oficinas. A exibição do filme stop-motion de Norman McLaren, Vizinhos (1952), levantou 

questões a respeito do bullying, violência e da relação com os colegas de classe. Entretanto, a 

divisão dos grupos continuou separando meninos e meninas. 

Por último, a dimensão Estética foi explorada a partir da produção da trilha e dos 

efeitos sonoros. Os alunos transformaram, a partir da criatividade, sons e produziram 

mensagens com os sentidos planejados por elas. 

Considerando que a literacia midiática está ligada ao conjunto de competências e 

conhecimentos que permitem que as pessoas utilizem de forma consciente os meios de 

comunicação (PINTO et al., 2011), ao analisarmos as oficinas como um conjunto, foi possível 

perceber as diferenças que essas dimensões fizeram no comportamento inicial e final das 

crianças: suas relações entre si, com a equipe e com os equipamentos utilizados. Para muitas, 

a câmera deixou de ser apenas um captador de imagens, tornando-se um catalizador de 

produções audiovisuais. Também foi possível perceber o desenvolvimento individual das 

crianças, tendo a oportunidade de entrar em contato com produções e tecnologias, podendo 

contar sua própria realidade através dessas ferramentas.  
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Considerações finais 

As quatro oficinas foram criadas a partir de diversas reuniões em que os envolvidos no 

projeto procuravam abordar todos os indicadores presentes no trabalho de Ferrés e Piscitelli 

(2015). Antes de realizar a primeira oficina, o grupo fez uma simulação para ajustar as 

atividades com o tempo disponível. Entretanto, ao realizar na prática com os alunos, crianças 

com uma realidade diferente da que os alunos universitários estão inseridos, foi possível 

perceber que nem todos os indicadores são atingidos e algumas dimensões são mais difíceis 

de trabalhar do que outras, como, por exemplo, a dimensão ideologia e valores. As oficinas 

mostraram, portanto, um novo caminho para abordar os indicadores, a partir do olhar da 

criança. Deste modo, o Núcleo Mediar está trabalhando na criação de novas oficinas que 

possam abranger os indicadores de forma mais ampla, para que essas sejam aplicadas em 

outras escolas da cidade. 
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