
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

488 

Crítica de produtos midiáticos:  

a extensão como possibilidade de cidadania crítica1 

Angela Dellazzana2 

Bruno Vinhola3 

Cássia Silva4 

Jean Rossato5 

Rudimar Baldissera6 

 
RESUMO: A crítica midiática tem se apresentado como processo imprescindível no cenário 
de midiatização acelerada que vivenciamos, isto é, o atual contexto exige a ampliação das 
capacidades analíticas em relação ao que consumimos, produzimos e disseminamos pelos 
diferentes meios. Partindo de um recorte sobre o uso e apropriação das mídias por jovens do 
ensino médio, neste trabalho analisamos a experiência da extensão universitária para a 
construção da cidadania crítica na ambiência midiática. 
 

INTRODUÇÃO  

As relações que estabelecemos com as mídias foram intensificadas, especialmente pela 

potência das denominadas mídias sociais. Na perspectiva de Hepp e Hasebrink (2018), trata-

se de um cenário de “midiatização profunda”, acentuado na última década, caracterizado por 

cinco grandes tendências: “diferenciação de dispositivos”, “conectividade entre os processos”, 

“onipresença”, “ritmo acelerado de inovação e dataficação”. Esse contexto, em que o digital 

assume protagonismo na esfera midiática, exige atenção qualificada a questões como 

interconexões, multidimensionalidades, algoritmia e vigilância.  
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As alternativas digitais da “midiatização profunda” fomentaram a experimentação social, de 

modo que mais atores têm mais condições de acesso, uso e apropriação das lógicas de mídia. 

Lógicas essas que se expandem e são (re)criadas, atualizando-se em novas mídias e circuitos 

comunicacionais, e convocando outros atores a assumirem e/ou trocarem de posições.  

Nessa configuração, a sociedade experimenta um avançado estágio de naturalização das 

lógicas do “estar conectado”, do “estar visível” e do “dizer de si” (BALDISSERA, 2017). Isso 

permite o aflorar de possibilidades libertadoras, mas também é terreno fértil para 

multiplicidade de riscos, o que exige mais atenção e capacidade de análise e crítica. Assim, se 

a atual ambiência midiática têm a visibilidade ampliada, os sentidos de urgência, as 

polarizações e a superficialização dos vínculos como algumas das suas características 

(BALDISSERA, 2017), também a “midiatização profunda” (HEPP; HASEBRINK, 2018), 

dentre outras coisas, intensificou a desinformação, as disputas radicalizadas, a circulação de 

narrativas organizacionais para serem modelares, e a sofisticação dos controles para definir 

que sujeitos são expostos a quais concepções econômicas, políticas e ideológicas. Frente a 

isso, e tendo como pressuposto o fato de estarmos expostos a produtos midiáticos em tempo 

(quase) integral, a necessidade de pensamento crítico apresenta-se como medular. 

 

ANÁLISE CRÍTICA: CAMINHOS PARA A EDUCAÇÃO MIDIÁTICA 

Diversos estudos têm demonstrado que a educação para as mídias é o horizonte para o qual 

aponta o futuro da relação entre mídia e sociedade. Em tempos de “midiatização profunda” e 

diante do cenário de isolamento social, esse tema, cremos, teve sua relevância 

exponencialmente aumentada. Dentre outras coisas, a imposição de trabalho e estudo remotos 

trouxe à tona a urgente necessidade capacitação para o uso mais qualificado das mídias 

digitais. Aqui, não nos referimos apenas ao uso de tecnologias, mas também ao raciocínio 

sobre os modos de produção e disseminação no qual atuam os usuários e os próprios agentes 

das mídias. 

Nessa direção, diversos conceitos podem ser acionados no intuito de refletir sobre as 

interfaces entre educação e processos midiáticos. Dentre eles, consideramos a noção de 

“literacidade na internet” (LIVINGSTONE, 2011) muito fértil, especialmente em perspectiva 

do atual contexto. Segundo a autora (2011), o fato de a internet, muitas vezes, tornar-se 
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terreno incerto para crianças e jovens, levou a discussão para o terreno da regulamentação. 

Assim, como contraponto a um possível excesso de regulamentação, essas questões foram 

abordadas pela autora a partir da “literacidade na internet”, entendida como a capacidade de 

utilizar o ambiente virtual para consumir conteúdos informativos e comunicacionais, 

incluindo a capacidade de produzir conteúdos próprios e de refletir sobre os mesmos.  

A “literacidade na internet” diferencia-se de outras literacidades “na medida em que 

habilidades específicas, experiências, textos, instituições e valores culturais associados à 

internet se diferenciam daqueles associados ao impresso, audiovisual e outras formas de 

comunicação” (LIVINGSTONE, 2011, p.21). A autora destaca, ainda, que o termo 

letramento, da língua portuguesa, é insuficiente para dar conta do conceito original (internet 

literacy em inglês), pois não inclui, necessariamente, o pensamento crítico. À essa luz, sendo 

o nosso foco as práticas de análise crítica de produtos midiáticos, adotamos o termo 

literacidade na internet para enfatizar, exatamente, essa esfera crítica imprescindível para o 

alcance dos objetivos de programas de educação para as mídias no ambiente digital. 

Cabe observamos, ainda, que no cenário internacional, o documento elaborado pela Unesco 

(2018) como uma proposta para medir indicadores de digital literacy, faz alusão direta à 

necessidade da análise crítica. O termo digital literacy aparece tanto na nomenclatura da 

proposta quanto em uma de suas competências, ou seja, refere-se tanto ao todo, quanto a 

apenas uma de suas partes, evidenciando sua polissemia e a consequente complexidade 

semântica desses termos. A partir disso, entendemos que as práticas relativas ao 

conhecimento das ferramentas e às capacidades de uso e consumo de mídias digitais são mais 

relacionadas ao termo letramento digital, enquanto o termo literacidade na internet, ou digital 

literacy, é mais relacionado às atividades de análise crítica.  

 

A EXTENSÃO COMO POSSIBILIDADE DE CIDADANIA CRÍTICA 

A concepção de programas voltados para o desenvolvimento de uma visão crítica das mídias 

cabe a diversos agentes. No caso das universidades, ao desenvolverem ações extensionistas, 

podem implantar projetos dessa natureza que se constituam em instrumentos de mudança 

social, em direção à justiça, à solidariedade, à democracia, ao pensamento crítico e à 
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participação cidadã na sociedade, como preconiza a Política de Extensão Universitária 

(FORPROEX, 2009) no país. 

Assim, considerando o contexto da “midiatização profunda” e suas implicações no 

consumo/produção de mídias por jovens, entendemos que o Programa de Extensão Análise 

Crítica de Produtos Midiáticos (BALDISSERA, 2014) é uma proposta que atenta para 

potencialização da atitude crítica na sociedade, ao propor processos dialógicos entre sujeitos 

com conhecimento especializado sobre o tema e técnicas de análise a jovens estudantes, com 

diferentes saberes e capitais culturais, de modo a gerar ambientes qualificados e 

instrumentalizados para a para leitura crítica de produtos de mídia e a construção de novos 

saberes. Isso defendemos, tomando como objeto empírico, particularmente, uma das ações 

desse Programa: o I Desafio de Crítica da Mídia. 

O Programa de Extensão Análise Crítica de Produtos Midiáticos desde 2013 tem como 

objetivo fomentar/ampliar as competências (apresentando técnicas de análise, interpretação e 

produção de conteúdo) de os alunos de ensino médio criticarem os produtos midiáticos, bem 

como colaborarem na produção de conteúdos. 

Dentre seus eixos de atuação, estão oficinas com estudantes de ensino médio de escolas 

públicas do Rio Grande do Sul. Ministradas por extensionistas7 (pós-graduandos do 

PPGCOM e graduandos de Relações Públicas, pesquisadores e docentes) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, as dinâmicas dessas oficinas envolvem exposição de 

conteúdos pelos extensionistas, discussões e produção de materiais por estudantes de ensino 

médio, a partir de seus próprios lugares socioculturais, políticos, econômicos, ambientais, 

históricos etc. 

Em 2020, devido ao distanciamento físico-social frente à pandemia da COVID-19, as oficinas 

do Programa de Extensão não puderam ocorrer de maneira presencial. Assim, foi organizado 

o I Desafio de Crítica da Mídia, com atividades remotas que contemplaram os estudantes de 

ensino médio. De formato semelhante a uma gincana, o Desafio ocorreu em ambientes 

virtuais fechados (um grupo no Facebook e reuniões na plataforma Google Meet), e teve 

                                                 
7 Para evitar confusão entre as ações e os papeis dos sujeitos, nos referimos aos pós-graduandos e 

graduandos que fazem parte da Equipe Executora do Programa de Extensão como "extensionistas". E 
usamos o termo "estudantes" para os jovens do ensino médio. 
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como principais atividades: videoaulas; encontros de mentoria; reuniões de avaliação; e 

tarefas de análise e/ou de elaboração de produtos de mídia pelos estudantes. 

Essas atividades oportunizaram aos estudantes exposição ativa a reflexões e a práticas de 

mídia. Assim, a substituição das oficinas por um formato de competição (o Desafio) 

constituiu-se em fator de potencialização do letramento midiático pelos estudantes, o que – 

entendemos – se dá em consonância com as diretrizes da Política de Extensão Universitária 

(FORPROEX, 2009). Nesse sentido, destacamos três aspectos principais da experiência do 

Desafio: a) a construção conjunta de conhecimento; b) a aprendizagem ativa; e c) a extensão 

como possibilidade emancipadora, conforme segue. 

No que diz respeito à construção conjunta de conhecimento, o I Desafio de Crítica da Mídia 

teve como pressuposto constituir-se em uma prática interativa dialógica, privilegiando a troca 

de saberes entre extensionistas e estudantes, e não um viés transmissivo de conhecimento. 

Essa proposta dialógica tem como fundamento os processos educativos defendidos por Freire 

(2011):  

Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a ‘sede do 
saber’ até a ‘sede da ignorância’ para ‘salvar’, com este saber, os que habitam nesta. 
Ao contrário, educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que sabem 
que pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber 
mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para 
que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, 
possam igualmente saber mais (FREIRE, 2011, p. 25).  

Dessa forma, o Desafio primou pela aproximação entre o saber científico, sistematizado e 

produzido na universidade (o conhecimento especializado sobre produtos de mídia 

apresentados pelos extensionistas), e saberes leigos e populares, provenientes de outras 

realidades e das leituras dos estudantes de ensino médio.  

Henriques (2017, p. 144) afirma que a extensão tem potência para se configurar como um 

lugar de experimentação, ao possibilitar vivências e experiências distintas para os 

extensionistas, não apenas em aspectos técnicos e acadêmicos, “mas uma experiência de vida, 

de encontro com um mundo pouco ou nada conhecido, fora dos universos de sua experiência 

mais imediata e trivial”. Nessa direção, vale destacar que, para muitos dos pós-graduandos 

que integram o Programa de Extensão, as oficinas (e, em 2020, o Desafio) são uma primeira 

experiência na atividade docente. Assim, esses pós-graduandos enriquecem sua formação 

acadêmica e, ao mesmo tempo, se qualificam como cidadãos, pois que ampliam seus 
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conhecimentos acerca de outras realidades, além daquelas que vivenciam na universidade; 

realidades essas que, de modo geral, tensionam o conhecimento especializado e exigem outras 

chaves de leitura. 

Durante o Desafio, para o relacionamento com os estudantes, além da divulgação e realização 

de tarefas, estabelecemos reuniões semanais de mentorias com as equipes de estudantes. 

Dentre outras coisas, os encontros tinham os objetivos de esclarecer dúvidas sobre aspectos 

teórico-conceituais das videoaulas e debater sobre a realização das tarefas. Esse diálogo 

possibilitou a construção conjunta de conhecimento e ainda propiciou reflexão e ação acerca 

das escolhas didático-pedagógicos da própria ação extensionista. Isso aconteceu através das 

demandas dos estudantes por mais aprofundamento sobre os conhecimentos acionados em 

cada videoaula e em cada tarefa e sobre os critérios de avaliação, o que pautou mudanças em 

procedimentos e em fluxos de informação previamente planejados pelos extensionistas. 

Essa abertura ao diálogo evidencia a extensão como multidirecional, pelo trânsito, trocas e 

construções coletivas de saberes, permitindo uma práxis ao conhecimento (FORPROPEX, 

2009). Além disso, inspirados em Henriques (2017, p. 144), que afirma que “a proposta 

extensionista pode ser, neste sentido, fomentadora de novas práticas didáticas e, mais além, 

instigadora de uma nova pedagogia”, acreditamos que essa experiência, submetida à reflexão 

teórica, também pode oxigenar determinadas concepções de mundo e produzir outros 

saberes.  

Em relação à aprendizagem ativa, segundo aspecto que destacamos sobre o Desafio, 

ressaltamos o desenho de metodologias participativas, visando a estimular os estudantes a 

serem protagonistas de seus processos de aprendizagem, como sujeitos ativos nas atividades e 

não como simples receptáculos da ação extensionista. As videoaulas consistiram em 

norteadores teóricos para reflexões amplas acerca de: lógicas de produção da mídia; cobertura 

midiática na construção da realidade social; e hábitos de consumo e de produção de produtos 

midiáticos. A partir dessas videoaulas, as tarefas exigiram exercícios críticos dos estudantes, 

porém não se tratou de simples exercícios de análises de conteúdos: as equipes de ensino 

médio tiveram de buscar em sites, mídias sociais e na sua própria realidade, exemplos e 

reflexões capazes de evidenciar o aprendizado, seja pelas estratégias de desconstrução e 

crítica, seja pelas reflexões que produziram sobre suas realidades, indo além dos conteúdos 

das videoaulas. 
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Dessa forma, puderam desenvolver suas capacidades analíticas por meio de: interpretação das 

diferenças de enquadramentos entre suportes midiáticos distintos; análise de questões éticas 

sobre peças publicitárias; verificação e checagem do fakenews, dentre outras coisas. Outras 

tarefas exigiram produção de notícias sobre acontecimentos de suas comunidades, de acordo 

com princípios e critérios do jornalismo; elaboração de divulgação de um produto (fictício); 

produção de fotografias com a temática do jornalismo ambiental; e desenvolvimento de 

roteiro e gravação de audiovisual aplicando conceitos relacionados ao Desafio. Desse modo, 

ao se colocarem como agentes na produção desses produtos midiáticos, os estudantes viram-

se imersos na reflexão de suas próprias práticas educomunicativas. Nesse processo, 

perceberam a ampliação de suas possibilidades de escolha quanto às fontes informativas e aos 

produtos midiáticos, assim como em relação à sua consciência de consumo.  

O terceiro e último aspecto que destacamos sobre o Desafio, a extensão como possibilidade 

emancipadora, relaciona-se às metodologias participativas empregadas, que estimularam o 

envolvimento e a democratização do saber e, ao mesmo tempo, instigaram os estudantes a 

serem protagonistas do pensar, especialmente no que tange à tomada de consciência sobre seu 

papel como cidadãos numa sociedade em contexto de “midiatização profunda”. Isso porque, 

ainda que alguns aspectos críticos em relação a produtos midiáticos já fizessem parte do 

repertório de muitos dos estudantes participantes, a reflexão intensificada por meio das 

atividades propostas faz emergir a autonomia interpretativa e a lucidez acerca das implicações 

da mídia na construção da realidade, seja a realidade de seu bairro ou da sociedade como um 

todo. 

Dessa forma, procuramos explicitar como o I Desafio de Crítica da Mídia conformou-se como 

processo para provocar, estimular e/ou potencializar competências e habilidades em 

perspectiva da consciência cidadã e humana por parte dos sujeitos participantes na ação de 

extensão.  Assim, pela experiência da extensão, coletivamente, à medida que os sujeitos se 

apropriaram e customizaram conhecimento para atentar criticamente para suas realidades, 

também agiram no sentido de construir conhecimento e atitudes emancipadoras. Sem se tratar 

de determinações, reconhecemos que esse processo pode ampliar as capacidades de os 

sujeitos interpretarem a construção da realidade produzida no contexto de midiatização 

acelerada e de se colocarem no mundo com postura mais crítica em relação aos meios de 

comunicação e às suas formas de consumo de mídia. 
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CONSIDERAÇÕES 

Acreditamos que a extensão, realizada em perspectiva crítica e participativa, tem potência de 

produzir diálogos produtivos com a sociedade, indo além da prestação de serviços, da 

disseminação do conhecimento ou da difusão cultural, configurando-se como um modo de 

construção de conhecimento para as universidades e para a comunidade. É com essa 

perspectiva de retroalimentação e construção conjunta, que o I Desafio de Crítica de Mídia, ao 

propor reflexões coletivas, produziu novos saberes e perspectivas de conhecimento. Assim, a 

extensão pode ser emancipadora e agregadora, mesclando o lúdico como elemento motivador. 

Para permitir a qualificação do acesso e consumo das mídias e o letramento midiático do 

público, a extensão pressupõe diálogo, respeito aos saberes diversos e construção coletiva. 

Assim, a interação entre universidade e comunidade apresenta-se como fenômeno com 

potência para a transformação. Esse é o caso do Programa em estudo, pois procura 

potencializar a postura crítica dos participantes frente à variedade de produtos midiáticos. A 

extensão é, portanto, uma possibilidade de construção conjunta de modos libertadores de 

consumo, consciência crítica e educação para a mídia. 
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