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1. Introdução

OBJETIVO
Discorrer sobre a relevância
da mídia-educação (ME) na
formação docente.
Relato de uma experiência vivenciada com
graduandos em Pedagogia de uma universidade
pública do estado de Minas Gerais.

A que e a quem serve a ME?

2. Mídia-educação: a serviço de que e de quem?

Em sua concepção mais ampla, mídia-educação é um conjunto de conhecimentos teóricos e de
práticas educativas que visam estimular e propiciar a reflexão sobre as relações dos indivíduos
(especialmente crianças e adolescentes) com as mídias e criar condições para a apropriação crítica
e criativa desses meios de comunicação e de informação. Nas sociedades contemporâneas, a mídiaeducação é elemento essencial dos processos de socialização das novas gerações, mas deve incluir
também populações adultas, numa concepção de educação ao longo da vida. As mídias fazem parte
da cultura contemporânea, especialmente das culturas jovens, aí desempenhando papéis cada vez
mais importantes. Sua apropriação crítica e criativa é, pois, imprescindível para o exercício da
cidadania. (BELLONI, 2018a, p. 448).

3. TDICs em favor da mídia-educação na formação inicial de
professores: relatos de uma experiência
Ano de 2019.
Curso de Pedagogia.
19 alunos.
Disciplinas “Educação e tecnologia: mídia-educação” (36h/1º sem.) e
“Educação e tecnologia: informática educativa” (36h/2º sem.).
• Atividade de reconstrução do comercial de uma universidade privada,
disponível no YouTube, a fim de expressar leitura crítica acerca do
discurso mercadológico sobre o uso das TDICs no contexto da
educação superior a distância (cinco vídeos/grupos).
•
•
•
•

4. Considerações finais
Formação teórico-prática, comprometida
com as demandas do século XXI:
• Emancipação
• Pensamento
crítico
• Criatividade
• Autonomia
• Interatividade
• Protagonismo...

Inovação
autêntica!

Hibridismo de tempos, espaços,
recursos, metodologias, temas...
Superação do deslumbramento e da
demonização das mídias e da cultura
digital.
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Obrigada! Fiquem bem
e até a próxima...

