
Discussão: A mídia não 
veicula apenas conteúdos e infor-

mações: produz saberes. Nessa pers pectiva, 
reportagens, propagandas, músicas, filmes, 

games... são vistos como materialidades discursi-
vas que ensinam modos corretos  de vestir, futuro 

almejar, a quem admirar, qual o lugar de cada um na 
sociedade. Propõe determinadas “verdades” sobre o 

mundo. Em muitos momentos há confluência de 
interesses entre mídias e empresas, detentoras 
de poder econômico. Por isso, importa abrir/

reforçar espaços de diálogo, sobre essa 
construção da realidade social.
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Considerações: 
Ao final da pesquisa pensa-se poder  
tensionar os sentidos de sustentabi-

lidade definidos em relatórios GRI - 4, os 
efetivamente presentes nos discursos de 

algumas empresas selecionadas, os veicu-
lados pela mídia hegemônica e os per-

cebidos pelos sujeitos sociais en-
volvidos na pesquisa.

Resultados:  Proje-
to piloto em implan-

tação.

APRENDENDO A LER PRODUTOS 
MIDIÁTICOS CRITICAMENTE

SUSTENTABI
Comunicação Organizacional e Sustentabilidade: 
sentidos acionados nos Relatórios GRI-G4 
(UCS/UFRGS)

Metodologia: O pro-
jeto tem comportamento etno-

gráfico, com pesquisa partici pante. Faz 
uma imersão no campo, para ouvir profes-

sores, alunos e a comunidade e, a partir dis-
so, pensar a relação entre mídia e público, bem 

como destacar estratégias discursivas das  mídias . 
Dividiu-se a pesquisa em módulos. Um deles 
ocorre por meio deste programa de extensão, 

que cumpre três etapas: mini curso presen-
cial com professores; oficinas de leitura 

crítica com alunos e reunião aber-
ta com membros da co-

munidade.

Objetivo: Com o projeto, 
que envolve com ênfase os conceitos 

de discurso e de sustentabilidade, bus-
ca-se levar a grupos de estudantes de ensino 

médio e seus professores, bem como à comu-
nidade do entorno da respectiva escola, com-
petências necessárias à análise de discurso e à 
análise de conteúdo. Quer-se, com isso, auxi-

liar na análise crítica de produtos midiáti-
cos, refletindo sobre gramáticas, en-
quadramentos, representações e suas 

relações com a construção da 
realidade. 
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