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Gestao das Midias na Educacao: para uma
consociabilidade plural, inclusiva e
participativa e uma pesquisa de carater
qualitativo de feicao teorica com o objetivo
de ampliar o conhecimento sobre o objeto
utilizando fundamentalmente de recursos
bibliograficos. Buscou-se nesse trabalho
refletir sobre como os recursos midiaticos
podem servir para a inclusao e integracao
social, envolvendo os campos da
comunicacao, da informacao e da
educacao. Fundamentou-se teoricamente
em Jurgen Habermas, tendo como
pressuposto que os meios de comunicacao
podem servir ao favorecimento da
democracia participativa, fazendo o papel
de esfera publica, quando possibilita a
interatividade. Procurou-se conceituar e
classificar as midias, e dar suporte para
uma analise critica desses meios de
comunicacao social, e a utilizacao desses
recursos na educacao. Refletiu-se sobre a
integracao e convergencia das midias e as
possibilidades de mudancas significativas
no campo comportamental de seus usuarios
que passam a ter atitudes autonomas,
participativas e colaborativas, devido a
interatividade,
caracteristica
peculiar
desses meios. Ha tambem uma reflexao
sobre o estado atual das midias no Brasil e
a utilizacao desse aparato tecnologico
dentro da instituicao escolar, assim como a
leitura e producao de material midiatico
nesse ambiente de aprendizagem, num
conceito mais amplo de letramento, com
um curriculo mais flexivel e uma atitude
interdisciplinar. E ainda a necessidade de
uma
reestruturacao
organizacional,
temporal e espacial da escola com a
finalidade de uma aproximacao da
comunidade escolar usando os recursos
tecnologicos de que dispoe, com vistas a
transformar o entorno da unidade educativa
atraves de uma reflexao franca e honesta de
suas
potencialidades
e
limitacoes,
desenvolvendo a capacidade de dialogo e
negociacao, num ambiente de individuos
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capazes de acessar uma informacao, de
compreender uma informacao, de produzir
uma informacao de maneira comunicativa,
com fluencia. Buscando sempre a
identidade e facilitando a constituicao do
sujeito ao outro.
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