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RESUMO

Em razão das muitas discussões e crescimento dos participantes, o Grupo de Pesquisa “LabDim – Laboratório de Discursividades Midiáticas e Práticas Socioculturais”, liderado

pelo professor Plínio Marcos Volponi Leal e certificado pela UEMG no CNPQ, decidiu que deveria desenvolver mais atividades extensionistas para compartilhar as reflexões com

a comunidade e envolvê-la nas ações do LabDim. Foi pensando nisso que surgiu o projeto de extensão “Por uma Leitura Crítica da Mídia”, que tem como objetivo emancipar as

pessoas por meio da Educação para os Meios. Inicialmente, foi realizado o levantamento de notícias que circulam na mídia por meio de sites, blogs e redes sociais. Com esse

material, é possível verificar a influência que a mídia pode exercer sobre o nosso cotidiano e a maneira como enquadramos (frame) o mundo. Sendo assim, buscamos ressaltar a

importância do discernimento e do pensamento crítico como forma de letramento midiático. O projeto está inserido dentro do campo da Educomunicação, área responsável por

unificar a Comunicação e a Educação. Tal área não visa apenas a utilização dos meios de comunicação (TV, rádio, internet) para produzir conteúdo, mas também visa a

Midiaeducação, que busca formar os indivíduos no mundo hodierno. Para tanto, foi realizada a leitura de obras que auxiliam na interpretação e leitura crítica da mídia e no

letramento midiático. Como o projeto ainda está em fase de implementação, os próximos passos envolvem selecionar temas cotidianos presentes na mídia e usar esse material

em um blog do próprio projeto, exemplificando e explicando, de forma sucinta, como o assunto foi tratado pelos veículos de comunicação, se houve sensacionalismo ou apelo

demasiado, por exemplo. Há ainda o anseio de realizar palestras ou minicursos em escolas do munícipio, ou ainda na própria UEMG, auxiliando na formação dos estudantes e do

educomunicador, de modo em que todos possam ser beneficiados, em uma relação de ensino-aprendizagem mútua.
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