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o nurnero 12 da Colw;ao Cornunicac;ao, da responsabilidade de Joaquirn Fidalgo e 
Manuel Pinto, professores e investigadores na Universidade do Minho, e urn livro de 
Jacques Gonnet, professor da Universidade Paris III - Sorbo nne e autor de varios livros 
ligados it ternatica da educac;iio e dos media. A sedu.;iio e os equivocos em tomo da 
educa~ao para os media sao 0 ponto de partida deste livro que pretende "discernir a 
arnbiguidade do conceito" (p. 137), convocando e explorando diferentes ideias sobre 
esta ideia de educar para os media, cuja exigencia "data, muito simplesmente, do 
momenta em que os media surgiram" (p. 9). 

Jacques Gonnet vai, ao longo do livra, justificando a necessidade do estudo dos 
. media, desde logo, pela lugar que ocupam na vida quatidiana. Afirma 0 autor que 

"hoje sao os media que concretizam e moldam em grande medida a nossa percep~ao 
do mundo" (p. 6). Mais a frente, acrescenta, "na rela~ao que invento ou que mantenho 
com os outros, os media sugerem-me imagens de paisagens desconhecidas, de mundos 
interiores que me submergem" (p. 49). A relac;ao da pessoa com 0 mundo estrutura-se, 
pois, em fun~ao das informa\=oes recolhidas atraves dos media, que, "uma vez integra dos, 
modificam profundamente 0 nosso comportamento e 0 nosso imaginario" (p. 57). 

Tendo em canta tal importancia, 0 autor destaca 0 papel da escola para educar 
para os media, procurando entender a evolUl;ao da institui~ao escoiar, a sua fun\=ao 
e exigencias, de forma a enquadrar e aprofundar a ideia de educa~ao para as media. 
A este respeito, a autor parte das controversias que tern gerado 0 entendimento deste 
conceito e, apoiado em Len Masterman, distingue tres grande-s abordagens: uma 
abordagem vacinat6ria, uma atitude de analise critica e uma abordagem semiol6gica de 
descodificac;iio dos media. Cada urna delas corresponde a urn .. fase. 

No caso da abordagern vacinat6ria, a ideia e que os media corrornpem, par isso e 
necessaria criar anticorpos capazes de proteger os consumidores. Esta ideia subsiste ainda 
hoje, "com urn caracter provavelrnente forte, pelo menos no inconsciente colectivo" 
(p. 20), sugere Gannet. A atitude crftica significou uma nova forma de ver as media, 
tentando observar 0 valor de urn artigo, de uma obra (cinematognifica, por exemplo) ... 
No entanto, considera-se que os educadores deviam tratar a questao do valor como 
algo relativo, evitando criar uma atmosfera de permanentes inibi\=oes. Quanta a terceira 
abordagern, a descodificaC;ao dos media, a ideia i: a de que os media nao rnostrarn a 
realidade, apenas a representam. 

Se em termos conceptuais ha diferentes entendimentos, gra\=as aos diversos 
contextos hist6ricos, geograficos, culturais, a sua operacionalizat;ao demonstra uma 
maior coerencia, como se pode verificar em programas recentes de educat;ao para as 
media propostas por varios sistemas educativos. Atraves da analise de documentos 
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de paises como Canada, Australia; Belgica, Gra-Bretanha etambem de Portugal, ·bem 
como da UNESCO e do Cbnselho da Europa, 0 autor condui que os va riDs programas 
preconizam, 'no seu conjunto, 0 inicio da abotdagem dos media a partit'dos 6 'arios:de 
idade. Os temas propostos sao, sobretudo, i) as linguagehs, cujos 'metodos consi'sterri, 
essencialmente, na desconstrw;ao e constrw;ao de mensagens; e ii) as tecn61ogias, 
que passa por aprender a utilizar as tecnologias de uso corrente para compreender 0 

funcionamento das grandes tecnalogias mediaticas. Finalmente, e atribuido urn lugar 
de destaque as representa~6es, "urn dos eixos basilares do trabalha educativo sabre os 
media" (p. 18), que deve levar a reflectir, por exemplo, sabre ° process a de influencia, 
observando a tipologia de urn prod uta mediatico, a quem se dirige au quem-o produz. 

Esta pratica de educa<;ao para os media contradiz a ideia de que escola e os media 
estao em concorrencia, de que e exemplo maior a rela~ao entre escola e televisao. A 
escola nao deve ignorar esta realidade, mas antes explicar a uso que dela se pode fazer, 
em vez de agir como se a televisao nao existisse. A televisao, tal como as outros media, 
cada qual com a ,sua logica, contribuem para as percepc;6es do mundo, "percepc;6es que 
e preciso interragar, estruturar, validar" (p. 74). 

Pegando no exemplo de urn jornal escoiar, 0 autor sublinha a sua importancia em 
relac;ao a forma como se pode constituir como urn madelo de educaC;ao para os media: 
a aprendizagern das regras de uma sociedade, a poder do que se escreve, os dialogos 
com a autoridade. "Fazer urn jornal e uma forma de concretizac;ao de uma educac;ao 
para os media" (p. 111), tal como a radio ou os multimedia sao bans contributos para 
a educac;ao activa para os media. Em relac;ao as novas praticas proporcionadas pelos 
multimedia,o autor reconhece que "possuem outro interesse que e preciso saber utilizar" 
(p. 118), sem chegar a aprofundar as problematicas introduzidas pelos novos media. 

Nas conclusoes, 0 autor apresenta aquila que considera as dais imagimirios principais 
no que toca as ideias fundadoras do conceito educaC;ao para os media. Urn primeiro, 
que e 0 de aprender a decifrar as media, para que alguem nao se torne urn analfabeto. 
Neste caso, reivindica-se a forma de uma disciplina escolar no sentido mais classica, 
porque parece evidente que urn trabalho aprofundado sobre os media se torna uma 
necessidade na escola actual, tal como aprender a ler e a escrever. 

o segundo imaginario e 0 de que os media contribuem para repensar a escola que 
promove a democracia - "nao se faz urn jornaJ numa escola em regime ditatorial" (p. 
138) - dando destaque a participa<;ao activa do aluno, com a sua capacidade para 
analisar as mensagens dos media, mas tam bern para criar os seus pr6prios media. E os 
adeptos desta perspectiva nao defendem a sua escolariza<;ao, no sentido da cria<;ao de 
uma nova disciplina. Consideram que uma mudanc;a muito mais abrangente podera ser 
feita na escola, ao repensar a rela\ao com 0 saber, com a autoridade. 

Perante estas duas concepc;oes que "induzem comportamentos e estrategias diferentes" 
(p. 138), 0 autor prop6e que se vejam as duas possibilidades como complementares, 
porque partilham uma certa abordagem do saber, dando resposta ao desejo humano 
de decifrar 0 mundo e de estimular uma sociedade que se interrogue a si propria. Este 
desafio acaba por explicar 0 mote do livro, lan<;ado no subtitulo, as controversias 
fecundas. 



Luis Pereira! GOIIIH'!t, J. !lOrH) EtltJcaqao para os Media 151 

No final do livro, 0 autor deixa algumas sugestoes de leitura, que complementam 
outras il!dicadas ao longo do livro, de autQres como B~rthes, Mastermfl:n, Morin, Popper, 
WQlton,e remete. para,um~ selec~.ao bib.liografit:;a relativamente a ."Semana da impre.nsa 
na escola" no site do Centre de Liaison de l'Enseignment et des Moyens d'Information 
(CLEM!), de que foi respons.vel. 


