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Resumo 

 

Neste estudo, pretende-se apresentar um relato de experiência, embasado no referêncial 

bibliográfico, com meditações sobre importância de atividades, no âmbito educacional, 

que provoquem reflexões mais aprofundadas acerca do papel dos meios de comunicação 

na formação social. Como corpus será relatado uma atividade de analise do conteúdo 

midiático realizada com a turma do curso de formação profissional em artes dramáticas. 

O objetivo é avaliar os resultados que podem ser obtidos através de exercícios que 

proponham, de forma embasada, uma analise mais critica de produtos midiáticos.  Por 

se tratar de profissionais da área de arte e cultura, a discussão também será vista sob a 

ótica da responsabilidade social nos conteúdos culturais produzidos e veiculados nos 

meios de comunicação de massa. 

 

Palavras-chave comunicação; educação; inteligência coletiva; cibercultura; 

educomunicação. 

 

Informação, Cibercultura e Inteligência Coletiva 
 

O cotidiano foi inundado por informações, resultado de um avanço tecnológico e 

econômico, estimulado a todo tempo pelo valor do conhecimento e da inovação. O autor 

Pierre Levy apresenta o conceito de diluvio de informações, trazendo as 

telecomunicações como responsáveis por estender por toda parte do mundo as 

possibilidades de contato, de transações mercadológicas, de transmissões de saber e 

trocas de conhecimentos. 

Nesta situação, que o autor se refere como inédita, o ciberespaço se define como um 

novo meio de comunicação, resultado da interação promovida pela  interconexão mundial 

dos computadores.  Reforçando que não trata-se apenas da infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também do universo oceânico de informações que o espaço abriga, 

assim como os seres humanos.  

Seguindo as definições do autor, podemos entender cibercultura como ―o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.‖ (LEVY, 1999, p. 17) 

Esse trabalho não se interessa por uma suposta relação criada entre a tecnologia e a 
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cultura, considerando uma estrutura de causa e efeito, mas sim pelas verdadeiras relações 

entre um grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e 

interpretam de diferentes formas as técnicas e ferramentas que disponíveis nessa nova 

estrutura de acesso a informação e construção do conhecimento. 

Assumindo a importância da educação e seus principais atores na apropriação dessa 

nova realidade para ampliar capacidades cognitivas, mediar o acesso a informações 

relevantes para discussão e senso crítico, na construção, de fato, de inteligência coletiva, 

como defende o autor. 

Quanto mais os processos de inteligência coletiva se desenvolvem — 

o que pressupõe, obviamente, o questionamento de diversos poderes 

—, melhor é a apropriação, por indivíduos e por grupos, das alterações 

técnicas, e menores são os efeitos de exclusão ou de destruição 

humana resultantes da aceleração do movimento tecnosocial. O 

ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo e comunitário, 

apresenta se justamente como um dos instrumentos privilegiados da 

inteligência coletiva. (LEVY, 1999, p. 29) 

 

Com o processo de massificação dos meios digitais de comunicação, defende-se 

que os novos meios fortalecem a democratização da informação. Silva (2015) explica 

que tal ideia parte do pressuposto que o individuo tem acesso a qualquer informação por 

meio da internet e suas ferramentas. A proposta é uma comunicação mais horizontal e 

interativa, e por isso democrática, com fácil acesso a todos.  

O autor reforça que o acesso à informação é o inicio da relação de envolvimento 

da sociedade na democracia. Isso porque, sem a informação não há participação na 

construção social, inviabilizando qualquer construção democrática. Dentro de tal 

reflexão, destaca-se a importância da formação midiática, principalmente na mediação 

entre a realidade construída e percebida. Fazendo da mídia um instrumento essencial no 

acesso à informação que construirá a imagem social, baseada na representação, 

identidade e expressão percebida pelo publico na comunicação midiática. A 

problemática desta situação é que de encontro com essa missão, a grande indústria 

midiática gera lucro e empregos e o que mantem o sistema mercadológico são 

investimentos de instituições privadas, que por sua vez, possuem interesses que nem 

sempre estão alinhados a toda reponsabilidade de educação e formação social. 

Este é o principal ponto discutido na formação de politicas de comunicação, 

como garantir que o individuo tenha acesso aos diversos tipos de meios de comunicação 

e informações para que possa ter autonomia na criação de um senso critico.  

―(...) necessidade de formular algumas políticas de comunicação 

que não se limitem à informação e ainda menos aos meios de 
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comunicação social, mas sim que levem em consideração todos 

os meios que pode utilizar uma sociedade para atingir seus 

objetivos gerais de desenvolvimento‖ (UNESCO, 1983, p. 340) 

Neste ponto o conteúdo dos meios de comunicação precisa de pluralismo e 

diversidade, para que o espaço de discussão seja justo e tenha representatividade, 

incluído minorias evitando marginalizações. 

Considerando a importância das politicas de comunicação e a democratização da 

informação buscando criar uma realidade que permita a autonomia do individuo, e 

consequentemente um senso critico mais latente, na participação e formação social; 

criar estímulos e espaços para discussão de conteúdo midiático  reforçam a importância 

da alfabetização informacional. 

Este referencial também será embasado no estudo publicado pela Unesco, 

Alfabetização Midiática e Informacional (AMI). O estudo faz uma critica aos cursos 

que se concentram na transmissão de informações, em vez de concentrarem-se na 

aprendizagem da aprendizagem. Ou seja, na construção do conhecimento em grupo, 

apoiado nas contribuições individuais e nas buscas individuais. O texto representa o 

crescente olhar sobre a importância da AMI na educação e na própria sociedade e 

reforça o quanto é importante que os indivíduos sejam aprendizes hábeis. Para isso, o 

texto aponta a relevância dos professores,  responsáveis por mediar todo processo,  que 

precisam assimilar e desenvolver em seus alunos uma série de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) que lhes permitam obter, entender, adaptar, 

gerar, armazenar e apresentar informações para a análise de problemas e a tomada de 

decisões. Isso porque, Um professor alfabetizado em mídia e informação é capaz de 

entender as informações e mensagens de mídia a partir de diferentes fontes e é capaz de 

avaliar e usar esse entendimento de maneira apropriada na solução de problemas. Sendo 

capaz de entender e apreciar as funções sociais das mídias e de outros provedores de 

informação, como bibliotecas, museus, arquivos, internet e instituições educacionais e 

de pesquisa que trabalham nesse campo.  

O estudo define informação como o conjunto dos dados coletados, processados e 

interpretados com objetivo de serem apresentados em um formato útil. Assim, a 

alfabetização informacional pode permitir o bom uso das tecnologias de informação e 

comunicação.  

Interfaces: Comunicação e Educação 

Soares destaca que o desenvolvimento tecnológico ilumina novos ambientes de 

atuação e espaços de convergência dos saberes, traz também reconhecimento entre as 
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interfaces comunicação e educação, como novo campo de intervenção social, assumindo 

a informação como fator fundamental para a educação. 

O autor esclarece que o campo de estudo denominado Educomunicação abrange 

fundamentalmente  duas subáreas: as mediações Tecnológicas nos espaços educativos,  

preocupada com a necessidade de preparar professores e estudantes para aproveitar os 

novos recursos e empregá-los adequadamente, tanto nos processos de ensino-

aprendizagem quanto nas ações focadas em expandir o campo da expressividade das 

novas gerações (infomiation literacy) ; e a denominada Educação frente aos meios de 

comunicação. 

Com isso, o autor defende que o âmbito dos debates é o âmbito das mediações, 

não apenas o da "instrumentalidade tecnológica".  Trazendo o conceito de mediação 

tecnológica em espaços educativos, ou seja, a mediação que busca o melhor 

aproveitamento na utilização dos recursos tecnológicos no ambiente de aprendizagem. 

O autor destaca ainda que neste ambiente também se faz presente o olhar 

comunicacional sobre a mediação tecnológica, na transferência de um modelo de 

comunicação e aprendizagem linear a um modelo em redes, comunicação distribuída. 

Desta maneira, o ambiente mediado por tecnologias pode ajudar a 

produzir sentidos, convertendo-se em mediação. É o sentido que 

provoca a aprendizagem, não a tecnologia, e é por isso que o campo 

compete a comunicação ou a educomunicação.(SOARES, 2003, p. 19) 

 

O autor reforça a Educomunicação alimenta-se dos estudos da recepção com um 

olhar nas reflexões em torno da relação dos atores e do processo de comunicação 

(relação entre os produtores, o processo produtivo e a recepção das mensagens). E 

também, ―no campo pedagógico, para os programas de formação de receptores 

autônomos e críticos frente aos meios‖.  (SOARES, 2003, p. 20) 

 

O trabalho e o saber 

Considerando que esse artigo traz reflexões sobre a formação profissional, o 

autor Pierre Levy traz importantes contribuições sobre a interseção entre comunicação, 

educação e as novas tecnológicas considerando o trabalho e o saber. Sua primeira 

constatação é a respeito da velocidade no surgimento e de renovação dos saberes. 

Destacando que, atualmente a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no 

início de seu percurso profissional certamente estará ultrapassada no fim de sua carreira.  

A segunda constatação do autor é referente à nova natureza do trabalho, em que 

parte de transação de conhecimentos e não para de crescer.  ―Trabalhar quer dizer, cada 
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vez mais, aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos‖. (LEVY, 1999, p.157). 

A terceira constatação destaca o ciberespaço como suporte, do que o autor 

chama de ―tecnologias intelectuais‖, considerando ferramentas capazes de amplificar, 

exteriorizar e modificar funções cognitivas humanas como a memória, por meio de 

bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos; a imaginação 

mediante simulações; a percepção por meio de sensores digitais, telepresença, 

realidades virtuais; e os raciocínios inteligência artificial, modelização de fenômenos 

complexos).   

Assim, se a realidade da educação e formação está sendo afetada pela velocidade 

da informação e da renovação do conhecimento, com maior pressão na absorção e 

desenvolvimento de novas inteligências, as capacidades cognitivas também podem ser 

ampliada com a correta utilização das ferramentas disponíveis no ciberespaço. 

O autor segue ainda defendendo que o saber fluxo, o trabalho  transação de 

conhecimento, as novas tecnologias da inteligência individual e coletiva mudam 

profundamente os dados do problema da educação e da formação. Isso porque, não é mais 

possível normatizar e planejar, de maneira estática o que é preciso aprender. Levy 

defende percurso e perfis  mais flexíveis considerando o aluno e suas necessidades. 

Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No 

lugar de uma representação em escalas lineares e paralelas, em 

pirâmides estruturadas em "níveis", organizadas pela noção de pré-

requisitos e convergindo para saberes "superiores", a partir de agora 

devemos preferir a imagem de espaços de conhecimentos emergentes, 

abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo 

com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa uma 

posição singular e evolutiva. (LEVY, 1999, p. 158) 

 

 

A proposta descrita pelo autor é de uma pedagogia que favoreça aprendizagem 

personalizada e coletiva, assumindo a estrutura da rede, com o professor como 

mediador. Nessa função, o docente reconhece as experiências adquiridas pelos alunos, 

em suas atividades sociais e profissionais, orientando os percursos individuais e 

coletivos na soma desses saberes aos saberes acadêmicos para de fato a construção de 

conhecimento. ―Embora os suportes de informação não determinem automaticamente este 

ou aquele conteúdo de conhecimento, contribuem contudo para estruturar fortemente a 

"ecologia cognitiva" das sociedades.‖ (LEVY, 1999, p. 162) 

Com o respaldo das argumentações do autor esse trabalho considera o uso das novas 

tecnologias na ampliação das capacidades cognitivas como suporte no ambiente de 
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aprendizagem. Considerando o alerta de Levy, quando afirma que não se trata de usar as 

tecnologias a qualquer custo, mas sim de  acompanhar consciente e deliberadamente tais 

mudanças que questionam profundamente as formas institucionais, englobando 

mentalidades e cultura dos sistemas educacionais tradicionais,  e principalmente os papéis 

(e relações) de professor e alunos.  

É a transição de uma educação e uma formação estritamente 

institucionalizadas (a escola, a universidade) para uma situação de 

troca generalizada dos saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, 

de reconhecimento autogerenciado, móvel e contextual das 

competências. (LEVY, 1999,  p. 172) 

 

Educação e Mídias : Relato de Experiência 

Admitindo o cenário de mudanças apresentado no referencial, esse trabalho 

apresenta uma atividade pensada nos novos contextos educacionais e nas novas 

necessidades da formação profissional. Partido do campo de estudo que pondera a 

influência dos meios de comunicação midiática na formação social, esta pesquisa 

apresenta um relato de experiência acerca da atividade realizada com alunos do curso 

Técnico em Arte Dramática, no ensino técnico.  

No desenvolvimento do módulo de Gestão Empreendedora, no referido curso, 

um dos aspectos tratados é a responsabilidade social do profissional na formação dos 

aspectos culturais no meio que atua. Assim, foi proposto aos alunos, a análise de um 

produto cultural midiático com a finalidade de exercitar uma reflexão mais aprofundada 

sobre as responsabilidades e competência dos profissionais de Arte e Cultura, na 

geração de conteúdos veiculados nos meios de comunicação. Despertando um olhar 

mais critico para os produtos midiáticos mais populares, com maior acesso e audiência. 

Analisando também, como os aspectos culturais podem ser reforçados e legitimados, 

tendo como base a representação social de minorias nos produtos estudados. 

Este trabalho objetiva levantar conteúdo para reforçar a discussão sobre a 

influência da Comunicação na sociedade, ponderando o seu poder na legitimação dos 

aspectos culturais. Como um recorte, na amplitude desta reflexão, será avaliada a 

relevância no desenvolvimento de senso critico durante o período de formação 

profissional, dos agentes responsáveis pelo fornecimento de produtos culturais a 

comunidade. Arguindo como este aspecto questionador pode impactar diretamente na 

escolha e na oferta de portfólio de ações culturais, o trabalho propõe uma atividade que 

provoque os profissionais, por meio de uma reflexão, buscando identificar o impacto de 
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um produto cultural veiculado em um meio de comunicação midiática e sua missão de 

formação social, legitimando cultura e criando representatividade de grupos. 

A atividade de análise do conteúdo midiático foi proposta a uma turma com 24 

alunos do curso Técnico em Arte Dramática, na cidade de Botucatu. O curso visa 

formar profissionais para atuar em instituições de difusão cultural e artística, teatros, 

estúdios de rádio, televisão e cinema, instituições recreativas e em escolas de arte 

teatral, mediante a produção de conteúdos culturais e educacionais que serão veiculados 

em diversos meios de comunicação. 

No primeiro momento foi proposto aos alunos a leitura de alguns trechos do 

texto ―Consumidores e Cidadãos: Conflitos Multiculturais da Globalização‖ do autor  

Néstor Canclini. O texto fala da importância da cultura para uma sociedade. 

Introduzindo um pensamento sobre o papel da cultura na identidade social, analisando a 

situação atual do mercado e começando a avaliar a importância e a missão do 

profissional de Arte, na produção de conteúdo cultural. O texto apresenta uma critica ao 

processo de globalização, baseado nos modelos econômicos e políticos neoliberais, que 

fortaleceria os meios de comunicação de massa, como principal fonte de consumo 

cultural da maioria da população. Com isso, Canclini destaca como resultado o 

enfraquecimento das culturas locais, massificando a identidade cultural, principalmente 

dos países subdesenvolvidos. O texto apresenta ainda os meios de comunicação, 

considerando tanto os mais tradicionais, como o rádio, a TV e o cinema, como os mais 

novos, para a época, como o fax, as TVs a cabo, o celular, ferramentas de distribuição 

de conteúdo no espaço público dentro das sociedades globalizadas. O fortalecimento 

crescente desses espaços com conteúdo massificado, transnacionais, agiria, de acordo 

com Canclini, no enfraquecimento das identidades locais, prejudicando as culturas 

tradicionais. 

Após a reflexão sugerida pelo texto, a discussão seria conduzida a detalhar ainda 

mais o conteúdo midiático veiculado, por estes meios, no aspecto das representações 

sociais construídas, por meio de signos e símbolos, das parcelas minoritárias. Afinal, no 

universo sociocultural são produzidas e naturalizadas as representações sociais, isto é 

um sistema de produção de significados, através das representações mentais, linguagens 

e signos veiculado por meio de conteúdos culturais e de entretenimento nas mídias. 

Logo, a segunda atividade proposta foi a análise de conteúdo midiático  

produzido por meios de comunicação de massa, avaliando a representação construída na 
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imagem de uma minoria, por meio de um produto cultural veiculado em uma mídia de 

massa.  Para a atividade foi considerada todas as competências propostas na AMI, assim 

de maneira introdutória foi discutidos com os alunos todos os estágios e elementos 

propostos pela Alfabetização Midiática Informacional: 

 

 Identificar/reconhecer as necessidades de informação; 

 determinar as fontes de informações; 

 localizar ou procurar informações; 

 analisar e avaliar a qualidade das informações; 

 organizar, armazenar ou arquivar as informações; 

 utilizar as informações de maneira ética, eficiente e eficaz; 

 criar e comunicar novos conhecimentos. 

 

A atividade foi estabelecida com a seguinte estrutura: 

 

 Tema – As representações de minorias em produtos culturais e de 

entretenimento. 

 Mídia – Veículos de comunicação midiática de massa. 

 Público – Alvo: todos. 

 

No desenvolvimento da atividade os alunos foram incumbidos de avaliar e 

apresentar uma critica a um produto cultural e toda construção de signos e símbolos 

utilizadas na representação social de uma minoria. Para estabelecer um roteiro de 

analise, buscando manter o foco da atividade, foi estabelecido um mapa de leitura 

crítica da atividade, construído com os alunos. O roteiro da atividade visava avaliar os 

signos, os sentido denotado e conotado, e toda representação. Durante a apresentação 

das peças, o docente provocou os alunos com as seguintes indagações: 

 

 Quais as questões sociais abordadas no produto cultural? 

 Como essas mensagens poderiam ser diferentes? 

 Quais os estereótipos apresentados?  

 Quem está em posição de poder? Quem não está? 

 Quem se beneficia com o resultado. 
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 Considerando toda discussão sobre a importância dos produtos midiáticos 

culturais e de entretenimento na formação social, quais alterações você sugere a 

este produto? 

 

Resultados e discussões 

O primeiro grupo escolheu analisar a representação do indígena no vídeo ―Brincar de 

Índio‖ :  

 

 Xuxa - Brincar de Índio - YouTube 

 Artista: Xuxa 

 Álbum: Xou da Xuxa 3 

 Data de lançamento: 1988 

 Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=r_kshqiphDg 

 

Os alunos apresentaram que tanto a letra como as imagens do vídeo demostram  

signos que reforçavam a imagem do índio de forma caricata e fantasiada, de modo 

cômico, não considerando sua importância histórica, e sua representatividade social. 

Reforçando também o conceito de ―falar errado‖, ignorando a importância de sua língua 

mãe como identidade cultural. Além disso, o conteúdo apresenta  uma imagem inocente 

de forma pejorativa, indicando pouco conhecimento e capacidade critica, para assumir 

funções de liderança sociais, por exemplo. Como indicações de alterações ao produtos, 

os alunos apresentaram a importância de reforçar o papel histórico cultural do índio no 

Brasil. Fazendo reflexões sobre a trajetória do índio até os dias de hoje e como 

reconhecemos a identidade indígena em nossa sociedade. 

O segundo grupo escolheu como minoria os transgêneros, grupos diversificados 

de pessoas que têm em comum a não identificação com comportamentos esperados do 

sexo biológico. Esses grupos não são homogêneos dado que a não identificação com o 

gênero de nascimento se dá em graus diferenciados e refletem realidades diferentes. 

Assim, o grupo decidiu avaliar a imagem do travesti/transexual no produto cultural 

criado através da personagem Valéria, do programa de humor Zorra Total, apresentado 

na Rede Globo de Televisão. A transexual é famosa pelo bordão "Ai, como eu tô 

bandida‖. 

 Quadro humorístico: Valéria e Janete 

 Artistas: Rodrigo Sant'anna e Thalita Carauta 

 Programa: Zorra Total 

 Emissora: Rede Globo 

 Ano veiculação: 2011 

 Disponível:  https://www.youtube.com/watch?v=xs4ZBqxWgXw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_kshqiphDg
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O episódio estudado relata uma situação em que a personagem principal e sua 

amiga estão no metrô a caminho do trabalho. A personagem se apresenta como 

transexual e relata suas dificuldades e anseios diários.  A critica dos alunos 

primeiramente é relação à imagem caricata apresentada do personagem, que jugam 

exageradamente cômica e sem credito. Além, do texto que enfatiza uma possível 

disponibilidade do transexual, e até mesmo da mulher, ao assedio moral e sexual. O 

humor do episódio tem com tema central a necessidade do transexual em ser assediado 

dentro do metro, sendo algo benéfico e esperado por todos trangêneros, como única 

opção de relacionamento afetivo.  O grupo destacou ainda, a forma como o produto 

deteriora a imagem do transexual no mercado de trabalho, questão de grande 

dificuldade para este grupo. Afinal, as empresas ainda apresentam um grande 

preconceito na contratação de transexuais e travestis.  

Os alunos relataram ainda, que quando utilizado uma ferramenta de busca na 

internet, como o Google, para pesquisar as palavras transexuais e travestis, os primeiros 

resultados retornados como sugestão de páginas eram referentes à pornografia e 

prostituição. Fato que reforçou, para os alunos, a importância de produtos midiáticos 

culturais mais engajados em levantar discussões que reduzam o preconceito e a 

marginalização deste grupo. 

Como sugestão de produto cultural midiático, com uma mensagem mais 

reflexiva e humana em relação a essa minoria, os alunos apresentaram o Trailer e a 

sinopse do filme ―A garota Dinamerquesa‖. 

 Trailer do Filme: A Garota Dinamarquesa (The Danish Girl) 

 Lançamento:  11 de fevereiro de 2016 

 Gênero: Drama , Biografia 

 Disponível:  https://www.youtube.com/watch?v=xs4ZBqxWgXw 

 

Os alunos relataram que a proposta do filme é apresentar de forma humana sutil 

a história de Lili Elbe (representada por Eddie Redmayne), primeira pessoa a se 

submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Tem em foco varias dificuldades e 

anseios da personagem, como também o relacionamento amoroso do pintor 

dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher. Os alunos 

defenderam que a proposta do filme propõe uma abordagem, mesmo que romântica, 

ainda mais justa com o grupo transexual e sua representatividade. 

O tema escolhido pelo terceiro grupo foi os obesos e sua representação no filme 

―Minha mãe é uma peça‖. O Filme é um longa-metragem de comédia brasileiro dirigido 
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por André Pellenz, protagonizado por Paulo Gustavo e escrito pelo mesmo em parceria 

com Fil Braz. 

 Minha Mãe É Uma Peça.  

 Data de lançamento: 21 de junho de 2013 (Brasil). 

 Direção: Andre Pellenz. 

 Autor: Paulo Gustavo. 

 Roteiro: Paulo Gustavo, Fil Braz, Rafael Dragaud 

A critica foi em relação a personagem Marcelina, representada pela atriz 

Mariana Xavier, e o estereótipo do obeso. No filme a personagem representa o clássico 

estereótipo denominado como a ―gordinha‖ e em todo texto e roteiro é alvo de piadas e 

perseguições. Os alunos destacaram que personagens como este reforçam uma imagem 

distorcida da mulher e da beleza, ironizando as diferenças físicas e sociais. Os alunos 

defenderam que o filme seria mais interessante e critico se a personagem apresenta-se 

um direito de resposta, com reflexões criticas as aspectos de beleza exigidos a ela 

durante o filme. 

O quarto e ultimo grupo apresentou uma analise critica da imagem do caipira 

representado pela mídia através do personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. Os 

alunos entenderam que a visão implantada do caipira é carregada de caricaturas 

preconceituosas que o denominam como burro, sem estudos, folgado e preguiçoso. 

 Justificaram que tal imagem não contribui para valorização do homem do 

campo e não retrata a realidade e as dificuldades vividas por esta minoria. Os reflexos 

de tal construção, apontada por eles, é a falta de reconhecimento da importância do 

homem do campo no âmbito social, na agricultura, na economia e na politica. 

 

Considerações finais 

Com a atividade foi possível observar  o grande esforço dos alunos em analisar 

os produtos midiáticos com uma ponderação critica e aprofundada, que buscava 

informações além do que era explicito. Propondo uma ruptura na forma de consumo 

daqueles produtos informacionais. Todas as apresentações fizeram importantes 

reflexões a cerca das atitudes culturais, em relação às informações que eram 

disponibilizadas pelos meios escolhidos. 

Foram diversos os pontos apresentados sobre como a comunicação midiática é 

capaz de selecionar e moldar uma informação de modo  a interferir na maneira como é 

vista, entendida e valorizada ou desprezada pela sociedade. 
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Os alunos relataram conclusões que ainda com a tamanha diversidade de mídias 

disponíveis, os conteúdos buscados e encontrados na internet não oferecem uma 

pluralidade e diversidade que corresponda à riqueza de ―diferentes‖ encontrados na 

sociedade. Ou seja, perceberam a falta de representatividade nos produtos culturais 

veiculados nos meios de comunicação midiática. Reforçando um discurso, muito 

presente em todas as apresentações, que atualmente ainda se faz muito do mesmo, 

apenas com interesses mercadológicos e consumistas. 

Notaram ainda, grandes lacunas de informações e grupos que não são 

representados, estudados e discutidos. Inviabilizando uma democracia no conteúdo 

apresentado. 

Destacou-se varias criticas em relação à falta de identidade social nos materiais 

apresentados, as informações pouco traziam de reflexão e reforço da cultura no recorte 

que representavam. 

Percebeu-se que os ―benefícios‖ trazidos por meio das formas entretenimento 

propostas, eram  fracos e pobres quando comparado a riqueza de informações e 

conteúdos que podem ser levados a população, utilizando a facilidade de acesso e 

abrangência dos meios em questão. 

E principalmente, reforçaram o trágico aspecto destorcido que determinadas 

informações disponíveis podem trazer sobre minorias. Reduzindo aspectos culturais 

relevantes para o desenvolvimento do contexto social, a fragmentos estereotipados e 

marginalizados que são pulverizados por meios de comunicação midiática. 

Como todos os pontos apresentados acima, foi possível ilustrar para o grupo de 

alunos a importância de um olhar mais critico em relação aos conteúdos disponíveis. 

Além disso, aplicar tal ―senso crítico‖ a realidade profissional que pretendem atuar, 

fazendo-os refletirem sobre seu papel social na formação e veiculação de conteúdo. 
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