
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: MICHELLE BARBOSA GOMES

TÍTULO: CONCEPÇÕES EDUCOMUNICATIVAS EM SALA DE AULA: ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO HELENO; PRODUZIDO PELAS ALUNAS DE PEDAGOGIA DA UEMG UNIDADE

BARBACENA- MG

AUTORES: MARCELO MAURICIO MIRANDA, MICHELLE BARBOSA GOMES, MICHELLE BARBOSA GOMES, MARCELO MAURÍCIO MIRANDA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: EDUCOMUNICAÇÃO, 

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais da análise feita do documentário Heleno de Freitas, produzido em 2014 por alunas do curso de

Pedagogia da UEMG – Unidade Barbacena, que retrata a trajetória de vida do jogador de futebol, ídolo do Botafogo na década de 1940 que passou seus últimos anos de vida em

um hospital psiquiátrico em Barbacena, vindo a falecer em 1959. A análise é direcionada para as relações estabelecidas com os fundamentos teóricos da Educomunicação, em

especial à teoria de Ismar de Oliveira Soares, que defende a necessidade de democratização da comunicação tornando-a a espinha dorsal dos processos educativos por meio de

um ecossistema de produção de conhecimento. Relaciona-se também a legislação pertinente à utilização da interface Educação/Comunicação, bem como os parâmetros e

diretrizes para o uso de trabalhos educomunicativos em ambientes de ensino. Neste sentido, a metodologia deste trabalho é constituída por um contínuo processo de revisão

bibliográfica e observação de aspectos da produção e do conteúdo do referido documentário. Através da análise do documentário é possível perceber alguns dos aspectos

essenciais do fazer educomunicativo, como a presença do protagonismo dos estudantes na produção de conteúdo educativo juntamente da inclusão de novos conteúdos acerca

da temática principal e de um ambiente colaborativo de elaboração de ideias. A produção do documentário permitiu a apresentação de um material mais detalhado e a

aproximação dos estudantes com o objeto de estudo.
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