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Diego Leandro Marín Ossa 
(Pereira, Colômbia 1973)

Nos formamos professores para o ensino 
médio, organizações e instituições sociais e 

meios de comunicação educativos e culturais







Línea de tiempo

Archivo de sí

Cartografía corporal

Autorretrato

Story board

Guión voz off

Video autobiográfico

Tuits o estados

Reflexión escrita
(Marín Ossa, 2016)
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Arte rupestre

Narciso

Delfos

Autorretrato

Bla, bla, bla…

Combinatoria de artes, medios, relatos y 
lenguajes autobiográficos

{
(Marín Ossa, 2017)



Autobiografía
Estudos culturais Estudos literarios

Historia da vida nas ciências sociais 

Terapia psicológica Na educação

Educação midiática



Autobiografía
Escrita Oral Visual Audiovisual…

Diario Memoria

Ensayo Novela

QuadrinhosFilme

TeatroPoesía

Música

Redes sociais Reality show

Video…

Lenguajes

Artes, meios, generos e formatos

Sonora

Pintura

Fotografía

Epistolar…



Autobiografía
Na educação e na pesquisa (Bolívar, 2012; González-Monteagudo, 2010) 
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https://www.facebook.com/cafecomsociologia/photos/a.261398587294740/1567796166654969/?type=3&theater



As sombras da vidaAs sombras da vida



As sombras da vida
verdade

realidade

sujeito

objeto

autoridade

controle

conhecimento

história

democracia

ética



As sombras da vida
É uma reconfiguração de poder?

Isso é uma mudança?

em ambos os casos o que nos é pedido

Vivemos um processo de obsolescência da espécie humana?

isso é neofascismo



As sombras da vida
confundir e assustar a população

negar instituições

distorcer discurso e história

recompense o mais astuto

ganhar adesão com recompensas e punições

promover um inimigo interno e externo



“A pós-verdade não é circular qualquer 
mentira, é circular essa mentira que um 
certo grupo de pessoas está esperando para 
ouvir” Antoni Puig

https://elpais.com/cultura/2018/06/08/babelia/1528468426_618564.html



Educación mediática
(Buckingham, 2005; Gutierrez y Tyner, 2012)



Alfabetización mediática
José Manuel Pérez Tornero
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Democracia audiovisual
Eliseo Veron



O direito a uma tela
Ismar de Oliveira Soares



Ciudadanias audiovisuais
Ciudadanias midiáticas

Adela Cortina, Victoria Camps



Justiça cognitiva
Boaventura de Sousa Santos
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Educar o olhar 

Eu vejo Eu olho

Como é sua maneira de olhar?
como você olha o conteúdo da mídia?

Como você olha a sua vida?
Como você olha para a vida de outras pessoas?

(Marín Ossa, 2018)



história da vida

história do olhar

história da mídia

olhar crítico

Protagonistas da sua história

Expressão da cidadania audiovisual: direito à intimidade, liberdade 
de expressão, consciência da vida privada e da vida pública ...

(Marín Ossa, 2018)



Eco y Narciso, pintura de John William Waterhouse (1903)



http://micro.cibermitanios.com.ar/post/142374160846/eco-narciso-e-instagram

http://micro.cibermitanios.com.ar/post/142374160846/eco-narciso-e-instagram


“Agora você se explora e pensa que está superando”



O personagem do ano

Sim, você. Você controla a era da informação. Bem-vindo ao seu mundo



Yo

Ipse
yo mismo 

Idem 
lo mismo

Ipsum
sí mismo 

Eu mesmo

Si mesmo O mesmo

(Marín Ossa, 2010, 2018)



Mediação
(Serrano, 2008; Barbero, 2010; Gutiérrez Y Prieto, 2007; Orozco, 2001; 

Scolari, 2008; Oliveira, 2007; Passeggi, 2011; Sousa, 2011; Marín Ossa, 2018) 



Media el autoconocimiento (autor) y 
media el conocimiento (lector)

Relato autobiográfico

Sujeto cognoscente

Estudiante (autor - lector) 
docente (lector - ¿autor?)

Objeto del conocimiento

Su vida (estudiante), 
otras vidas (estudiantes)

Grafein

Autos Bios

(Basado en Ch. S. Peirce, James Olney)

(Marín Ossa, 2016)
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«El ser humano es el único ser sobre la tierra capaz de hacerse significante 
para sí mismo, y el significado debe construirlo él mismo valiéndose de su 
mente, de sus sentimientos y de su cuerpo como vehículo de contacto con el 
mundo y de expresión del mundo interior» 

“O ser humano é o único ser na terra capaz de se tornar significativo 
para si mesmo, e o significado deve ser construído por ele mesmo 
usando sua mente, seus sentimentos e seu corpo como veículo de 
contato com o mundo e expressão do mundo interior” 

Francisco Cajiao Restrepo  
Del libro La piel del alma. Editorial Magisterio. 



«El ver es natural, inmediato, indeterminado, sin intención; el mirar, en 
cambio, es cultural, mediato, determinado, intencional. Con el ver se nace; el 
mirar hay que aprenderlo. El ver depende del ángulo de visión de nuestros 
ojos, el mirar está en directa relación con nuestra forma de socialización, con la 
calidad de nuestros imaginarios, con todas las posibilidades de nuestra 
memoria» 

“Ver é natural, imediato, indeterminado, não intencional; olhar, por 
outro lado, é cultural, mediado, determinado, intencional. Com a visão, 
nasce um; o olhar tem que ser aprendido. Ver depende do ângulo de 
visão dos nossos olhos, o olhar está em relação direta com a nossa 
forma de socialização, com a qualidade de nossos imaginários, com 
todas as possibilidades de nossa memória” 

Fernando Vásquez Rodriguez  
Más allá del ver está el mirar. Revista Signo y Pensamiento. 



“Yo sólo quiero plantear, ampliando esta importante verdad, que para salir 
adelante uno necesita una buena teoría y que las teorías por lo general, deben 
comenzar internamente. La más importante es una teoría acerca de uno 
mismo”  

"Eu só quero dizer, ampliando esta importante verdade, que para seguir 
adiante é preciso uma boa teoria e que as teorias geralmente têm que 
começar internamente. O mais importante é uma teoria sobre si 
mesmo" 

Jerome Bruner 
Del libro La piel del alma. Editorial Magisterio. 



O vídeo autobiográfico

Praticar o direto a uma tela

como uma expressão da cidadania midiática

com sua história do olhar

e participação na democracia audiovisual

e fazer justiça cognitiva

(Marín Ossa, 2018)
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