
 
 

Literacia Midiática no campo da Comunicação 

Gabriela Borges destaca tema em Aula Magna do PPGMC 

A Aula Magna do Mídia e Cotidiano, que sempre traz temas fundamentais para a consolidação do 

Programa, neste ano focou a Literacia Midiática, uma das abordagens da relação entre Educação e 

Comunicação. A convidada foi a professora e pesquisadora Gabriela Borges, que é coordenadora do 

PPGCOM de Juiz de Fora. Especialista e apaixonada 

pelo tema, a pesquisadora organizou sua “Aula” em três 

momentos. No primeiro, trouxe a discussão que envolve 

a relação do sujeito com a mídia. Depois, fez um 

panorama dos principais autores e abordagens que 

delimitam conceitualmente a Literacia Midiática. E, 

fechando sua palestra, apresentou desdobramentos e as 

possibilidades de estudo e pesquisa do tema. 

Mestre e Doutora em Comunicação e Semiótica pela 

PUC-SP, Gabriela Borges participa da Rede Alfamed (Rede Interinstitucional de Investigação sobre 

Competência Midiática para a Cidadania), sendo coordenadora da equipe brasileira que é composta 

por cinco universidades. Autora dos livros “Qualidade na TV pública portuguesa. Análise dos 

programas do Canal 2” e “A poética televisual de Samnuel Beckett”, Gabriela Borges trouxe para boa 

parte do público presente, formado majoritariamente por professores e mestrandos, uma nova visão da 

relação da Comunicação e Educação. Como ela destacou, enquanto a Educação tem se debruçado, 

bastante, sobre os produtos e processos midiáticos, a recíproca não é verdadeira ainda. “Eles estudam 

muito do que acontece na Comunicação mas nós ainda nos voltamos pouco para a Educação”, 

resumiu. 

Graduada em Publicidade e Propaganda pela UFMG (1993), a pesquisadora de Juiz de Fora tem 

pesquisado, também, a televisão e o audiovisual, sendo vice-coordenadora do GT de “Estudos de 

Televisão”, da Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação). 

Mas, confessa que tudo que envolve a literacia ou competência midiática a acompanha há um bom 

tempo. “Eu até tento, às vezes, mudar, mas, não dá. Eu considero essencial essa discussão”, resume, 

ressalvando que desde o início dos anos 2000 o tema tem sido trabalhado em diversas instâncias 

institucionais, impactando, inclusive, a direção de políticas públicas. “É principalmente a elaboração 

de políticas públicas o que mais me motiva a divulgar e, de certo modo, encontrar mais parceiros para 

estes estudos. Principalmente quando olho para a situação brasileira”, diz.  

A íntegra da “Aula Magna” será disponibilizada em breve (breve mesmo) no canal do PPGMC, 

acessível pelo site do Programa ou direto no YouTube.       


