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Inquérito 
 

No âmbito do Curso de Mestrado, em Ciências da Comunicação, área de Comunicação, Cidadania e Educação, a decorrer na 

Universidade do Minho, estamos a realizar um estudo sobre a Casa da Juventude e a oportunidade de um espaço de Educação 

para os Media em contexto de educação não-formal. A sua ajuda é imprescindível para a concretização da nossa investigação e 

para o lançamento de novos desafios sociais. Antecipadamente agradecemos toda a colaboração na resposta a este inquérito e 

lembramos que o mesmo será confidencial. Obrigado. 

 

Nº_________ 

2006 | 05 | 15 
 
1ª Parte - Caracterização do perfil do utente da Casa da Juventude 

 

1. Elementos Identificativos 

 

1.1. Idade________ 

 

1.2. Local de Residência  

 Póvoa de Varzim (cidade) 

 Póvoa de Varzim (freguesia). Qual_________________ 

 Outra localidade. Qual?_______________________ 

 

1.3. Sexo 

 Masculino 

 Feminino 

 

1. 4. Habilitações Literárias  

 1º ciclo  

 2º ciclo 

 3º ciclo 

 Secundário  

 Superior 

 

1.5. Situação profissional 

 Estudo   

 Trabalho  

 Estudo e trabalho    

 Sem actividade 

 

2. Relação do utente com a instituição 
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2.1.Com que frequência visitas a Casa da Juventude? 

 Raramente 

 Uma vez por semana 

 2 a 4 vezes por semana 

 mais de 4 vezes por semana 

 

2.2. Que motivos te levam a frequentar a Casa da Juventude? 

 Para ocupar os tempos livres 

 Para encontrar os meus amigos 

 Porque há pouco para fazer nesta cidade 

 Porque é uma segunda casa para mim 

  Outro. Qual?______________________________ 

 

2.3.  Na ocupação dos tempos livres, onde estarias em alternativa à Casa da Juventude? 

 Na rua 

 No café 

 No salão de jogos 

 Na escola 

 Na biblioteca 

 Em casa 

 No trabalho 

 Em casa dos amigos 

 Outro local. Qual?_________________________ 

 

2.4. Qual o tipo de actividade que procuras na Casa da Juventude? 

 Informação 

 Apoio 

 Lazer 

 Formação 

 

2.5. Desde que frequentas a Casa da Juventude, consideras que adquiriste novos conhecimentos?  

 Muitas vezes 

 Algumas vezes 

 Raramente 

 Nunca 
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2ª Parte, Os mundos comunicativos dos utentes da Casa da Juventude 

 

1. Que tipo de meios de comunicação e multimédia conheces? 
 

 Televisão  

 Internet/Computador 

 Telemóvel 

 Leitor de CD 

 IPOD / Leitor de MP3 

 Leitor de DVD 

 Consola de Jogos de Vídeo/PSP (playstation Portátil) 

 Leitor de Vídeo 

 Jornais 

 Rádio/leitor/gravador 

 Livros 

 Outro, qual?_________________ 
 
 
2. A que meios de comunicação e multimédia recorres frequentemente em tua casa? 
 

 Televisão  

 Internet/Computador 

 Telemóvel 

 Leitor de CD 

 IPOD / Leitor de MP3 

 Leitor de DVD 

 Consola de Jogos de Vídeo/PSP (playstation Portátil) 

 Leitor de Vídeo 

 Jornais 

 Rádio/leitor/gravador 

 Livros 

 Outro, qual?_________________ 
 
 
3. Que meios de comunicação e multimédia dispões no teu quarto?  
 

 Televisão  

 Internet/Computador 

 Telemóvel 

 Leitor de CD 

 IPOD / Leitor de MP3 

 Leitor de DVD 

 Consola de Jogos de Vídeo/PSP (playstation Portátil) 

 Leitor de Vídeo 

 Jornais 

 Rádio/leitor/gravador 

 Livros 

 Outro, qual?_________________ 
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4. Em casa, falas com os teus familiares a respeito dos meios de comunicação?  
 

 Muitas vezes 

 Algumas vezes 

 Raramente 

 Nunca 
 

a. Quais os temas de conversa a respeito dos meios de comunicação?  

 A programação em geral  

 Os conteúdos dos programas 

 O formato dos programas 

 Outro, qual?_____________________________________ 
 
 
5. Quais os meios de comunicação e multimédia que tu e os teus amigos recorrem mais quando estão reunidos? 
 

 Televisão  

 Internet/Computador 

 Telemóvel 

 Leitor de CD 

 IPOD / Leitor de MP3 

 Leitor de DVD 

 Consola de Jogos de Vídeo/PSP (playstation Portátil) 

 Leitor de Vídeo 

 Jornais 

 Rádio/leitor/gravador 

 Livros 

 Outro, qual?_________________ 
 
 
6. Quando estás com os teus amigos, conversas a respeito dos meios de comunicação?  
 

 Muitas vezes 

 Algumas vezes 

 Raramente 

 Nunca 
 

a. Quais os temas preferidos das vossas conversas a respeito dos meios de comunicação? 

 Desporto 

 Cinema 

 Informação 

 Documentários 

 Outro. Qual?_____________________________________ 
 

b. Em que contexto acontecem as conversas sobre os meios de comunicação? 

 Na escola 

 No café 

 Em casa 

 Na rua 

 Outro, qual?___________________ 
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7. No quadro que se segue, assinala com uma cruz (X) o tempo diário que, em média, dedicas aos meios de comunicação e 
multimédia (podes considerar vários meios) 

 
 
Meio  

   Tempo 
 

Menos de 
30minutos 

30m a 1h 1 a 2 h 2 a 3h 3 a 4h  4 a 5 h  + de 6h  

Televisão        

Internet/Computador        

Telemóvel        

Leitor de CD        

IPOD / Leitor de MP3        

Leitor de DVD        

Consola de Jogos de Vídeo/playstation        

Leitor de Vídeo        

Jornais        

Rádio/leitor/gravador        

Livros 
 

       

Outro, qual? 
 
________________________________ 
 

       

 
8. Para que efeito utilizas os meios de comunicação? (Podes assinalar mais do que uma situação) 
 

 Por lazer  

 Para obter informação  

 Para aprender  

 Para comunicar  

 Outro, qual?_______________ 
 
 
9. Que importância atribuis aos meios de comunicação na sociedade actual? 
 

 Muito importante 

 Importante 

 Nada importante 
 

 
10. De um modo geral, qual a tua impressão a respeito dos meios comunicação? 
 

 Muito boa 

 Boa 

 Má 

 Nenhuma 
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11. Consideras que os meios de comunicação influenciam o teu comportamento? 
 

 Muitíssimo 

 Bastante 

 Pouco 

 Nada 
 
12. De que modo interages com os media?  
 

 Reages a factos, enviando comentários 

 Participas em iniciativas propostas pelos meios (concursos, discussões temáticas, fóruns, etc) 

 Apresentas sugestões sobre os conteúdos 

 Outro, qual?_________________________________________________________________ 
 
 

13. Quais os meios de comunicação que recorres habitualmente na Casa da Juventude? 
 

 Jornais  

 Rádio 

 Televisão 

 DVD 

 Vídeo 

 Internet, computador 

 Fotografia 

 Outro, qual?____________________ 
 

 
14. Com que regularidade consultas / recorres a esses meios de comunicação na Casa da Juventude? 
 

 Muitas vezes 

 Algumas vezes 

 Raramente 

 Nunca 
 
 
15. Gostarias de realizar, na Casa da Juventude, actividades relacionadas com os meios de comunicação, por exemplo, fazer um 

vídeo, uma página na Internet, fotografia, um jornal, etc? 
 

 Sim 

 Talvez 

 Não 
 
16. Qual das actividades a seguir descritas gostarias mais de realizar? 
 

 Fazer vídeo  

 Fazer fotografia 

 Analisar um programa de televisão 

 Analisar um jornal 

 Trabalhar com o computador 

 Fazer rádio 

 Analisar um programa de rádio 

 Fazer jornais 

 Outro, qual?________________________ 
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17. No quadro seguinte assinala, por ordem crescente, de 1 a 5, as tuas actividades preferidas.  
 

Actividades Ordem de preferência 
Ver televisão  
Ver vídeo  
Fazer fotografia  
Fazer vídeo  
Interagir, de modo diverso, com o computador  
Ouvir rádio  
Ouvir música  
Fazer música, tocar um instrumento  
Desenhar, Pintar  
Ler um livro  
Ler jornais  
Ler revistas em geral  
Fazer trabalhos escolares  
Actividades diversas  (em casa, no exterior)  
Fazer desporto  
Sair com os amigos  
Ir ao teatro  
Ir ao cinema  
Visitar museus  
Passear com a família  
Ir assistir a competições desportivas  
Ficar em casa com os amigos  
Ficar em casa com a família  

 
 
 
 

Obrigado pela colaboração 
Póvoa de Varzim, 2006 
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Entrevistas: 

 

Eduarda Oliveira  

Professora do ensino secundário 

 

 

1. A importância social dos meios de comunicação 

 

1.1. Os media ocupam um lugar de destaque na sociedade. São os principais instrumentos de 

socialização, de informação, de aprendizagem e experiência para todas as gerações, 

especialmente as mais novas. Qual a sua opinião? 

Acho que não há dúvida nenhuma. Os media têm uma influência generalizada, especialmente nos 

mais novos. Nota-se na forma como eles falam, nos trejeitos, reproduzindo conversas que ouvem 

na televisão, como por exemplo o Gato Fedorento, a Floribella, as floresinhas, as canções, como 

se vestem. Tudo é influenciado.  

Penso que em termos de media, continua a ser a televisão aquele que mais influencia. Apesar da 

Internet ser cada vez mais presente e com maior influência no seu quotidiano, acho que nem 

todos os alunos ainda são influenciados da mesma maneira como pela televisão. 

Sei que há comportamentos associados à utilização da Internet em casa. Os miúdos vivem mais 

isolados, talvez, mas ainda assim é a televisão que me parece exercer maior influência de 

manipulação. 

 

1.2. Quais as vantagens e desvantagens dessa presença? 

 

Os media podem ser utilizados para o bem e para o mal. Por exemplo, em situações de alerta, 

como as campanhas de sensibilização (educação) para a reciclagem, penso que tem tido muita 

adesão e resultados positivos. São os próprios miúdos que exigem aos pais e alertam os pais para 

essa necessidade. Nesse sentido, considero que os media têm um papel fundamental na 

transmissão de valores. 
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Por outro lado, não concordo nada com a massificação das ideias, porque as pessoas, por vezes, 

não estando alertadas, seguem as ideias predominantes, não reflectem, seguem as ideias. 

Reagem, mas não entendem muito bem. Digamos que as atitudes são irreflectidas.  

 

2. Perspectivas sobre Educação para os Media  

 

2.1. Considera que a população, em geral, está preparada para entender os mecanismos de 

comunicação dos media? 

 

Não. Considero que há muito por fazer. As pessoas não entendem que os meios têm uma 

capacidade para transmitir mensagens, com instrumentos muito poderosos, subliminarmente, que 

nem precisam de utilizar palavras. E aí penso que a educação para os media podia ser muito 

importante para esclarecer as pessoas, para lhes demonstrar como são tão influenciadas. Se 

possuírem ferramentas para lidar com os media, as pessoas ficam com outra capacidade para 

decidir para avaliar e para lidar com as mensagens dos media. 

 

  

2.2. Acha que a população, nomeadamente as novas gerações, mantém uma relação 

equilibrada com os meios de comunicação? 

 

Acho que os media têm um peso muito grande. Cada vez maior. Há cada vez mais mensagens 

mais direccionadas para captar as audiências. 

 

2.3. Que comportamentos identifica como reprodutores de uma certa influência mediática nos 

alunos?  

Desde o modo como se vestem, as marcas, os acessórios, as conversas, com as expressões 

típicas veiculadas pelos media. As mensagens subtis. Para já não falar das telenovelas, que têm 

captado tanto a atenção dos alunos. Eles procuram seguir determinados modelos de 

comportamento das personagens. Precisam de modelos para se apoiar, para se guiarem.  

 

2.4. O que entende por educação para os media? 
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É ajudarem as pessoas a perceberem o conteúdo das mensagens. Reunirem a capacidade de 

compreender os mecanismos utilizados, de que forma, com que objectivos, para poderem decidir 

em consciência o que fazer a seguir. 

 

2.5. Utiliza regularmente os media como instrumento de educação na sala de aula? 

 

Não muito, até porque os materiais disponíveis são escassos. Para recorrer aos meios é preciso 

muito tempo para agendar. 

 

2.5.1. Qual sua importância na formação dos alunos?  

 

É grande, porque constitui uma grande fonte de informação. 

 

2.6. Na sua escola que tipo de actividades são desenvolvidas relacionadas com os media? 

2.6.1. Que actividades consideraria pertinentes para desenvolver no âmbito da educação 

para os media? 

 

Não, não temos. Já fizemos a semana dos media, mas não é regular. 

Considero que se podia fazer-se mais no próprio currículo geral das disciplinas. Acho que 

devíamos trabalhar mais nesse campo do alerta. Para que os alunos tivessem mais consciência 

das mensagens. 

Por outro lado, acho que deveria haver mais acções de formação, não só para os alunos, como 

professores, nomeadamente convidando especialistas da área para debater esta questão.  

 

 

2.7. Qual a sua opinião sobre a dinamização de actividades voltadas para a temática da 

educação para os media, em contexto de animação sociocultural, de educação não-

formal, como é exemplo a Casa da Juventude da Póvoa de Varzim? 
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Isso seria óptimo. Porque se a nível formal é praticamente inexistente, ao menos que se faça a 

esse nível do lúdico, acho que seria mais apelativo para os próprios jovens, para além de alargar o 

campo de educação a outros níveis e as outras áreas sociais.  

 

 

2.8. A sociedade ocidental, através das Nações Unidas, proclamou como direito da criança, o 

Direito à livre expressão (artº 13) o direito ao acesso livre às diversas fontes mediáticas 

de informação (Artº17). Na sua opinião, em que medida educar para entender e conhecer 

os meios de comunicação, poderia contribuir para a formação de cidadãos autónomos, 

mais activos e participantes nas decisões sociais?  

 

Eu subscrevo totalmente. A formação de cidadãos autónomos é isto. Ao estarmos a realizar a 

educação para os media estaremos, efectivamente, a contribuir para a formação de cidadãos com 

uma voz activa.  
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3. A importância social dos meios de comunicação a par da Educação para os Media 

 

3.1. Os media não detêm o exclusivo de influência simbólica sobre os indivíduos e as 

comunidades, mas ocupam um lugar central. Qual a sua opinião? 

É verdade que ocupam um lugar central, é verdade que, muitas vezes, em termos de 

representação social, os media se vangloriam de um poder que na verdade já não têm. E para 

mim essa é grande linha de reflexão. Será que em Portugal os Media já não têm, ou ainda não 

atingiram, como noutros contextos, como no famoso caso Watergate, em que se fez cair um 

presidente, em Portugal só me recordo de um jornal que tenha feito algo semelhante, em que 

mexia com o quotidiano mediático, que foi o Independente. Actualmente, pelo percurso que os 

media têm, pela sua dependência económica, não entendo que os media detenham esse poder de 

que falava, de interferência. 

 

Para além dessa perspectiva mais ligada ao poder, qual a sua perspectiva relativamente ao mundo 

mediático dos adolescentes, não estarão mais dependentes? 

Sim, estarão mais dependentes, não tanto dos media escritos, mas da televisão. Por exemplo, 

considero prejudicial os valores transmitidos com a novela Floribela, são valores muito 

conservadores e que limitam, condicionam, a formação dos indivíduos. Mesmo os Morangos com 

Açúcar, que apresentam os conteúdos mais modernos, não conseguem rivalizar com as novelas 

brasileiras, mais adaptadas a uma realidade actual e com mensagens mais adequadas. 

 

 

3.1.1. Vivemos muito dependentes dos media? Qual o risco? 

Eu não sou contra o facto de viverem dependentes dos media, o que me preocupa é que vivam 

demasiado dependentes de determinados media, porque, algumas revistas ou jornais ou outros 

meios especializados, com conteúdos especializados e de qualidade construtiva, esses, não me 

assustam são até adequados. O problema são as mensagens difundidas nos media com uma 

comunicação muito fácil, com formulas muito básicas, primárias, que não incentivam os jovens a 
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reflectir e a procurar algo mais profundo. O problema é que, hoje, segue-se o mais fácil, pelo 

preconceito, pelos estereótipos…diz-se, comenta-se, fala-se, mas quem diz, quem comenta, quem 

diz o quê, porque se diz isto e não aquilo, essa reflexão os jovens não fazem. 

 

3.2. Do que falamos, quando falamos de Educação para os Media? 

O grupo de pessoas reunido no Movimento para os Media é essencialmente proveniente do ensino. 

E a nossa experiência diz-nos, através dos imensos contactos efectuados, que os jovens, hoje, têm 

muita curiosidade sobre os media, mas para serem, sobretudo, jornalistas de televisão. Há alguma 

dificuldade em despertar os jovens para, por exemplo, a leitura diária de um jornal, de um artigo 

de jornal, poderia ser até um jornal desportivo, porque isso incentivaria os hábitos de leitura e 

permitiria a reflectir sobre a sociedade e os desafios sociais dos jovens.   

 

3.3. O que significa estar educado para os media?  

 

3.4. Qual importância do tema de educação para os media, hoje? 

 

3.5. O que deve incluir um programa de educação para os media dirigido aos jovens, em 

contextos formais e informais?  

Eu sou contra adopção de uma disciplina específica de Educação para os Media na escola, porque 

já há imensas disciplinas para os alunos e já passam horas suficientes na escola. Eu acho que a 

EM deveria ser uma matéria transversal, que pode passar por várias disciplinas, na História, na 

Matemática… permitir que os alunos, através de contextos e matérias várias possam ler 

atentamente os media e perceber porque é que um título, por vezes diz uma coisa e o 

desenvolvimento da notícia diz outra. A EM deverá permitir que os alunos e as pessoas possam 

reflectir e ler criticamente. Não serem levados a pelas mensagens que, por vezes, são 

sensacionalistas e sancionam de imediato e em definitivo alguns agentes sociais, em que a 

importância do seu acto não é, de facto, tão negativo assim. A EM deveria permitir trazer 

determinados temas que surgem nos media e discuti-los, levando-os para um caminho de 

cidadania, porque a educação para os media é, também, uma questão de educação para a 

cidadania, porque ao reflectirmos sobre os temas abordados pelos media estamos a reflectir sobre 

a sociedade e, nesse sentido, estamos a reflectir sobre a sociedade em geral, sobre nós próprios, 

estamos a produzir cidadãos mais responsáveis.   
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3.6. Na sua opinião, que características ou regras deverá reunir um professor, monitor 

(animador) de um projecto de educação para os Media 

Deverá ser, em primeiro lugar uma pessoa madura, experiente, que tenha passado por um órgão 

de comunicação social, muita tolerância em relação aos outros, tenha a capacidade de ouvir os 

alunos, que os incentive a participar a falar, a comunicar através da escrita ou oralmente. O 

grande drama, hoje, é a dificuldade em comunicar, comunica-se mal. Portanto, o desafio é 

transmitir um conhecimento motivador, de curiosidade, no sentido da aprendizagem e da 

discussão dos grandes temas sociais.  

 

3.7. Diversos autores criticam os sistemas de educação dos países por não darem a devida 

importância à educação para os media, na medida em que esta aparece desgarrada do 

currículo geral da escola, sem formadores devidamente preparados, nem sequer 

providenciando as acções de formação e os equipamentos necessários para a aplicação 

prática da mesma. Concorda? A que se deve este facto?  

A escola deve voltar a encontrar o seu verdadeiro papel. Neste momento, os conteúdos são tão 

extensos e tão transversais que se torna difícil para os professores assumirem mais um conteúdo 

para desenvolvimento. Portanto, é natural que este tema seja menos desenvolvido. De resto, se os 

professores não estiverem habilitados para o fazer dificilmente se pode exigir ou esperar que se 

dinamize a educação para os media nas escolas, por outro lado, julgo que os professores estão já 

muito sobrecarregados. Portanto, julgo que a educação informal, neste aspecto, poderá 

desempenhar um papel excelente de apoio e desenvolvimento da matéria.  

Fizemos um levantamento, no Movimento para os Media, sobre o que se estava e está fazer, no 

âmbito da Educação para os Media em Portugal, e verificámos que existem muitas actividades 

dinamizadas por professores e associações, produtos, seminários, programas, mas, no final não 

saímos do primeiro degrau. Verificámos, também, que há muitas “capelinhas”, cada associação 

se julga melhor do que a outra, cada universidade melhor preparada que a outra, etc, ora isto não 

pode continuar, precisamos de trabalhar em rede, em conjunto.   

  

3.8. Quando se considera a Educação para os Media pensamos, sobretudo, em contextos 

formais, todavia, que aspecto (s) realçaria sobre a importância da sua aplicação em 

contextos não formais? 
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3.9. A prática de educação para os media, em instituições de educação não-formal, além de 

ampliar a oferta no campo da animação sociocultural e dos tempos livres, pode contribuir 

para a formação de cidadãos autónomos, mais activos e participantes nas decisões 

sociais. Qual a sua opinião? 

Não poderia estar mais de acordo. É exactamente esse o objectivo que preside à criação deste 

Movimento. Mas, temos de pensar que não podemos envolver as escolas e as associações, os 

alunos, é preciso envolver os diversos agentes sociais, empresários, as empresas, os 

trabalhadores, no sentido de preparar as pessoas para a formação geral, para a educação e para a 

cidadania. Estamos, neste momento, numa situação bem difícil em Portugal, talvez se tivéssemos 

melhor educados, melhor formados, provavelmente teríamos outra capacidade de resposta.   

 

4. Perspectivas sobre Educação para os Media  

4.1. Qual o horizonte social e político em Portugal (no mundo) sobre Educação para os Media? 

4.2. Na sua opinião, que medidas essenciais nesta matéria deveriam ser tomadas pelos 

decisores nacionais?  

Está a decorrer um concurso na RTP para eleger o melhor Português, ao mesmo tempo decorre 

um outro na SIC, num programa de crítica social, para eleger o pior de todos os tempos. Eu se 

tivesse que eleger o pior de todos os tempos elegeria todos os ministros da educação a seguir ao 

25 de Abril e respectivos primeiros-ministros, dado que a educação tem sido um fracasso. Ao fim 

de 30 anos, onde estão as reformas, onde estão os resultados e avaliação do trabalho realizado. 

Eu lamento muito os ministros de educação que tivemos até hoje. O que se fez pela educação e 

pela formação em Portugal? Penso, por isso, que a aposta na educação em geral, e com ela a 

aposta na educação para os media, traria mais lucros e mais investimento para Portugal.   

 

4.2.1. Que agentes deveriam ser convocados? 

 

4.3. Apesar do esforço dos investigadores e do reconhecimento internacional, o facto é que 

tarda em se definir uma política efectiva de educação para os Media, porquê?   
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José Ignácio Aguaded Gómez  

Vice-reitor da Universidade de Huelva 

 

 

5. A importância social dos meios de comunicação a par da Educação para os Media 

 

5.1. Os media não detêm o exclusivo de influência simbólica sobre os indivíduos e as 

comunidades, mas ocupam um lugar central. Qual a sua opinião? 

Creio que a sociedade actual está totalmente mediatizada pelos meios de tal modo que, hoje não 

se pode entender a sociedade sem a sua participação. Somos personagens mediáticas, de modo 

que os nossos conhecimentos, valores, atitudes, estão muito influenciados pelas experiências 

mediáticas, bem como pelas experiências que resultam do ambiente formatado pelos meios. A 

sociedade de hoje não pode ser entendida fora desta experiência mediática, por isso, é importante 

que a presença dos meios nas nossas vidas seja equilibrada, integrada, de uma forma inteligente. 

 

5.1.1. Vivemos muito dependentes dos media? Qual o risco? 

 

O risco seria não compreender, não conhecer, não saber assimilar, em definitivo ser analfabetos 

diante dos meios, não possuir as competências necessárias para ser aquilo que normalmente se 

diz a literacia mediática. Porque na medida em que não soubermos entendê-los e interpretá-los, 

dado que os meios respondem com códigos visuais específicos, a uma linguagem específica, que 

exigem um nível próprio de leitura e de compreensão, somos como analfabetos, ou seja, como se 

não soubéssemos escrever. Tal como na escrita, se não soubermos o seu código não 

conseguimos entender a fundo a mensagem, também a linguagem mediática exige essa 

competência, pois, caso contrário, seremos facilmente manipulados.     

 

5.2. Do que falamos, quando falamos de Educação para os Media? 

 

Falamos, essencialmente, das estratégias de reflexão (crítica) que os cidadãos, tanto em contextos 

escolares como não escolares, desenvolvem para se preparar para a mensagem mediática. 

Desenvolver as competências necessárias para que os cidadãos tenham a capacidade, o 

conhecimento, tenham atitudes e valores, que lhes permitam integrar os meios nas suas vidas de 
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uma forma positiva, sejam capazes de eliminar aqueles factores que dificultam o desenvolvimento 

das pessoas e o seu conhecimento sobre os meios, que prejudicam a sua aprendizagem social e, 

ao mesmo tempo, sejam capazes de aproveitar aquilo que os meios têm de positivo para o seu 

crescimento pessoal.   

 

5.3. O que significa estar educado para os media?  

5.4. Qual importância do tema de educação para os media, hoje? 

 

É um tema tão importante, que hoje não se pode falar de educação ou de educação para a 

cidadania sem envolver os meios e a sua literacia. Sendo o objectivo principal da educação 

desenvolver as pessoas para a sua vida social, hoje, seria impensável conceber a formação 

pessoal, inteligente e integral, dos indivíduos sem uma correcta aprendizagem acerca dos meios. 

Dado que os meios ocupam um lugar tão importante das nossas vidas, não só pela quantidade, 

com um consumo alargado de todos os media, mas também na qualidade dessa relação, pois não 

raras vezes as mensagens geram actos de compra, promovem determinados valores, revelando 

um alto nível de penetração social. Assim sendo, a educação para os media é importantíssima na 

educação moderna, tanto na educação formal, como num plano informal, onde os pais têm um 

papel absolutamente fundamental.   

 

5.5. O que deve incluir um programa de educação para os media dirigido aos jovens, em 

contextos formais e informais?  

 

Deve ser, antes de mais, um programa prático. Não significa que os jovens não estejam 

preparados para receber conhecimentos conceptualizados, mais abstractos sobre a televisão ou 

restantes meios, até porque esses conceitos já os dispõem de forma intuitiva, tem de ser um 

programa lúdico, divertido, não se deve ensinar a ver televisão(meios) de forma aborrecida, nem 

entretida, até porque os próprios meios, na maior parte das vezes falam para divertir e para 

entreter, assentando aí a maior parte do seu valor de persuasão e motivação para prender as 

audiências, ora não podemos oferecer o seu contrário.   Deve ser um programa integral, prático, 

divertido, porque o seu objectivo não é tanto formar profissionais dos media, mas preparar 

cidadãos com as competências necessárias para fazer um uso activo, crítico e criativo dos meios. 
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5.6. Na sua opinião, que características ou regras deverá reunir um professor, monitor 

(animador) de um projecto de educação para os Media?  

 

Um dos principais problemas que o sistema de educação tem é que, os professores, monitores, 

animadores, têm os mesmos problemas que as crianças e os jovens, eles também são 

consumidores dos meios. Eles são analfabetos diante dos meios, tal como os jovens e isso acaba 

por gerar um certo desconcerto e indefinição e desconhecimento no modo como preparar a 

reflexão crítica sobre os meios nas salas de aula. Portanto, os educadores, antes de mais, devem 

tomar consciência desse analfabetismo, ser sensíveis à necessidade em alfabetizar-se, adquirindo 

a literacia mediática, e a seguir elaborar um plano de formação que lhes permita conhecer, como 

ler e interpretar a linguagem dos meios e permitir que, a partir de aí, se desenvolvam as dinâmicas 

que conduzam não só à sua própria reflexão, mas também na interacção com os seus alunos para 

que se fomente a vertente fundamental na educação para os media, a reflexão crítica, o 

distanciamento, o ser capaz de assumir que realidade mediática, dos ecrãs, é distinta da realidade 

da nossa vida pessoal e que os meios são um prolongamento da nossa vida, que se pode 

prescindir e que se pode fazer um uso bem diferente e hipnótico como muitas vezes acontece no 

nosso quotidiano.      

 

5.7. Diversos autores criticam os sistemas de educação dos países por não darem a devida 

importância à educação para os media, na medida em que esta aparece desgarrada do 

currículo geral da escola, sem formadores devidamente preparados, nem sequer 

providenciando as acções de formação e os equipamentos necessários para a aplicação 

prática da mesma. Concorda? A que se deve este facto?   

 

Efectivamente sim, muitos sistemas de educação não dão a devida importância a esta matéria, 

desenvolvendo programas simples e desgarrado do restante programa educativo, em que os meios 

aparecem num plano secundário, com carácter optativo, nem possuem educadores devidamente 

integrados, preparados, formados, e por outro lado temos um sistema nacional de educação não 

tem um plano integral da administração que assuma que, se consumimos desalmadamente os 

meios de comunicação, necessariamente temos que estar preparados. Uma cidadania que não 

seja responsável perante os meios de comunicação é uma cidadania fraca e sem capacidade de 

exercer os seus direitos e deveres democráticos. Não podemos ser democráticos se não tivermos 
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consciência do mundo e do lugar onde vivemos. Uma população que não tenha um alto nível de 

literacia mediática, que não tenha competências audiovisuais, será necessariamente uma pessoa 

analfabeta, sem as capacidades precisas para desenvolver uma cidadania consciente para o 

século XXI. 

 

5.8. Quando se considera a Educação para os Media pensamos, sobretudo, em contextos 

formais, todavia, que aspecto(s) realçaria sobre a importância da sua aplicação em 

contextos não-formais? 

 

Eu creio que a escola é uma instituição fundamental na sociedade actual. Ela continua a 

desempenhar o papel igualitário entre as pessoas provenientes dos mais variados estratos socais, 

sejam elas de bairros sociais pobres ou ricos. Mas não há dúvida de que a educação para os 

media não deve quedar apenas por aí. Desde logo, porque o sistema escolar está sobrecarregado 

de matérias, de exigências, todos os dias surgem novas exigências, depois porque o consumo dos 

meios não se faz, sobretudo, na escola, mas nos lares, pelo que as famílias são um factor 

essencial na educação para os media. Pais e mães deveriam participar de forma activa e 

inteligente nessa aprendizagem dos meios.  

 

 

5.9. A prática de educação para os media, em instituições de educação não-formal, além de 

ampliar a oferta no campo da animação sociocultural e dos tempos livres, pode contribuir 

para a formação de cidadãos autónomos, mais activos e participantes nas decisões 

sociais. Qual a sua opinião? 

 

Estou de acordo. As famílias, as instituições de animação dos tempos livres, socioculturais, é 

fundamental para alcançar essa dimensão integral, do todo, que a educação para os media 

precisa. Exactamente, porque nestes contextos existe a possibilidade de desenvolver uma 

aprendizagem mais lúdica, mais divertida, mais virada para os contextos sociais, não sendo tão 

directiva, menos curricular, menos avaliativa, portanto, mais próxima das vontades e das 

necessidades das crianças. 

 

6. Perspectivas sobre Educação para os Media  
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6.1. Qual o horizonte social e político em Portugal (no mundo) sobre Educação para os Media? 

6.2. Na sua opinião, que medidas essenciais nesta matéria deveriam ser tomadas pelos 

decisores nacionais?  

6.2.1. Que agentes deveriam ser convocados? 

6.3. Apesar do esforço dos investigadores e do reconhecimento internacional, o facto é que 

tarda em se definir uma política efectiva de educação para os Media, porquê?   

 

A primeira medida deveria ser política e social. Os decisores têm que pensar que, uma sociedade 

para ser livre e democrática, para adquirir o vinculo e a consciência dos valores de cidadania, tem 

possuir cidadãos bem formados, não apenas no código escrito, mas também no código 

audiovisual, no multimédia. É preciso elaborar um plano de alfabetização mediática, que 

envolvesse todo o sistema educativo, concretamente os sistemas de inovação dos ministérios, que 

previsse um plano de formação de professores, para os jovens, para as famílias e avaliasse as 

necessidades que os cidadãos têm diante dos meios. Porque parece paradoxal que, hoje em dia, 

vivamos de costas voltadas para a importância que os meios desempenham na nossa vida.    
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Vereador da Cultura e Educação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

 

 

 

7. A importância social dos meios de comunicação 

 

7.1. Os media ocupam um lugar de destaque na sociedade. São os principais instrumentos de 

socialização, de informação, de aprendizagem e experiência para todas as gerações, 

especialmente as mais novas. Qual a sua opinião? 

De facto, os meios de comunicação são um utensílio. Um meio facilitador da vida actual. Os 

jovens não têm os mesmos problemas que nós mais velhos tínhamos. Têm outros, derivados 

também da facilidade dos meios de comunicação. Quando aqui há uns dez ou quinze anos 

atrás se falava que vivíamos numa aldeia global, assistimos, hoje, que o acontecimento é 

global, porque vemos o que se passa do outro lado do mundo quase em simultâneo. Por 

exemplo, quando recentemente a RTP noticiou o naufrágio ao largo da Nazaré, 

simultaneamente, no Brasil havia pessoas a seguir essa mensagem e a comentarem o 

acontecimento. Portanto, esta presença simultânea é um dado novo e com o qual temos que 

viver. 

 

7.2. Quais as vantagens e desvantagens dessa presença? 

 

Há a desvantagem da dependência constante em relação à informação. Se por um lado a 

presença de informação enriquece a sociedade, como por exemplo a Internet, onde já não há 

ficheiros secretos, por outro, essa facilidade de termos tudo à mão de semear todo o tipo de 

informação, vai obrigar-nos a fazermos uma reflexão, pois não podemos aguentar a enxurrada de 

informação. Podemos mesmo morrer com tanta informação.  

O que se põe aos jovens hoje é a selecção. É uma aprendizagem que têm de fazer. Eu, com a 

idade que tenho, com a maturidade, tenho uma outra capacidade de decidir e de reflectir sobre as 

mensagens e o tipo de informação que desejo. O mesmo não acontece com os jovens, ainda que 

lhe reconheçamos maior capacidade para interagir com os meios. 
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8. Perspectivas sobre Educação para os Media  

 

8.1. Considera que a população, em geral, está preparada para entender os mecanismos de 

comunicação dos media? 

Se me referir à comunidade poveira, há ainda muita gente que não sabe ler. Por exemplo, a União 

Europeia apresentou recentemente um estudo que diz que Portugal tem uma das mais elevadas 

taxas de iliteracia. Analfabetos não apenas os que não sabem ler, são também aqueles que 

sabendo ler, não percebem o que leram. Penso que ainda temos muitas dificuldades nessa área 

dos mecanismos de percepção e de literacia. 

 

8.1.1. Na sua opinião, o que deveria ser feito para que as pessoas pudessem entender 

melhor os mecanismos de comunicação dos media? 

 

Acho que já está a ser feito qualquer coisa. Por exemplo, começando pelo pré-escolar, pelo 

primeiro ciclo, ensinando as nossas crianças a seleccionar o que é importante do que é menos 

importante. Mas também equipando as escolas com os meios informáticos e outros meios que 

permitam os jovens aprender como se utiliza os computadores, os livros, os jornais. Este saber 

usar é muito importante, porque se não soubermos lidar com os meios, podemos ficar alheados 

do campo de decisão. Sim, porque hoje os consumidores dos media têm muito mais 

responsabilidade de decisão perante a avalancha de informação. Têm de saber seleccionar.     

 

 

8.2. Que comportamentos identifica como reprodutores de uma certa influência mediática nos 

jovens?  

 

Com a facilidade que há de comunicar, os jovens entendem que tudo o que se passa é demasiado 

fácil. Aliás, esse ‘facilitismo’ que os meios passam é grande erro. Vivemos no mundo em que tudo 

é possível, em que todas as possibilidades existem, o que não era assim anteriormente. Não 

precisamos de fazer esforço para aceder à informação. Lembro-me bem das horas que passei nas 

bibliotecas. Actualmente, não, basta ter a ‘palavra-passe’, chave, mais adequada para aceder a 

tudo. Sei que muitos trabalhos são produzidos com recurso a este sistema de recolha de 
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informação. Sei também, que muitos trabalhos escolares e a concurso são preparados deste 

modo. 

Por exemplo, se estamos a fazer a carta educativa do concelho, ela não pode resultar apenas de 

uma réplica, bem fundada, de um outro qualquer concelho. Tem de revelar as características 

próprias do concelho em si. 

Penso, portanto, que este comportamento, que resulta da massificação e globalização da 

informação, deve ser gerida com cuidado, sob pena de resultar mal.  

O que precisamos é saber do que falamos, o que escrevemos. È esta facilidade que eu não 

aprecio e que deveria ser combatido.  

 

8.3. De que modo considera que se poderia ajudar as novas gerações a desenvolver um juízo 

crítico face a essa influência?  

 

Acho que sim. Algo que se está a perder na social actual. De tanto querermos oferecer aos jovens, 

que nos esquecemos de coisas tão importantes. A questão da estética. Damos valor à 

comunicação ‘nua e crua’, mas ignoramos a questão estética. Por exemplo, com as reformas 

educativas, verificamos que vamos esquecendo os clássicos, esquecemos a nossa memória 

colectiva: Camões, Gil Vicente, Fernando Pessoas, muito do que é a nossa referência literária.  

Ora, se tudo o que chega agora é global, esquecendo a nossa memória, perdemos a nossa 

diferença a nossa qualidade enquanto entidade própria, única.  

 

 

8.4. O que entende por educação para os media? 

 

É sabermos, estar preparados para, a qualquer momento, descodificarmos a mensagem que 

provém dos media. Ainda não estamos preparados para entender porque se faz assim e não de 

outro modo.  

Por exemplo, para percebermos o nível das nossas audiências, basta atender na programação das 

televisões, que continua a ser o meio mais poderoso, completamente vazia de conteúdo, muito 

simples e mediata, que não deixa ficar nada para o dia seguinte. Estamos, de facto, no país do 

‘Go-Go Da-Da’, da tal facilidade, em que não preciso saber falar, só tem de se ver sem reflectir e 

decidir. Assim não vamos bem.   
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8.5. Qual a sua opinião sobre a dinamização de actividades voltadas para a temática da 

educação para os media, em contexto de animação sociocultural, de educação não-

formal, como é exemplo a Casa da Juventude da Póvoa de Varzim? 

 

Um trabalho desse tipo tem de ser não-formal. Um programa em que os jovens não sintam, de 

alguma forma, que estão a ser preparados para isso, que estão a ser instruídos para lidar com os 

meios. Penso até, que o caminho que se tem seguido na casa da juventude tem sido esse, de 

orientação, transmitindo os conhecimentos e os valores que se tornam instrumentos de decisão 

para os jovens. Acho, de facto, que um espaço não-formal como a casa da juventude iria resultar 

bastante, em que os jovens iriam sentir bastante envolvidos. 

 

8.6. Estaria disponível para apoiar um programa ou actividade de educação para os media 

neste contexto? 

 

Sim, com certeza. Penso que se não fizermos nada corremos o risco de termos em breve uma 

sociedade amorfa, sem capacidade de actuação, sem vontade. Acho que termos de continuar a 

construir uma sociedade reivindicativa e que procure a solução que mais adequada. 

 

 

8.7. A sociedade ocidental, através das Nações Unidas, proclamou como direito da criança, o 

Direito à livre expressão (artº 13) o direito ao acesso livre às diversas fontes mediáticas 

de informação (Artº17). Na sua opinião, em que medida educar para entender e conhecer 

os meios de comunicação, poderia contribuir para a formação de cidadãos autónomos, 

mais activos e participantes nas decisões sociais?  

 

Confirma o que temos vindo a dizer. Se uma criança, um jovem, se reconhece, se sabe, se 

compreende o código utilizado, consegue também expressar o seu sentimento, não se deixará 

formatar com tanta facilidade. Mas para seguirmos o nosso caminho e não em rebanho, temos de 

conhecer e descodificar.  

Temos de estar preparados, por exemplo, para o texto publicitário, que é das mensagens mais 

fortes. Infelizmente as pessoas não estão preparadas para descodificar essa informação. 
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Considero que se actuarmos, conjugadamente, entre a escola e os espaços não-formais, como a 

casa da juventude, obteremos resultados excelentes na educação e na preparação de cidadãos 

mais conscientes e preparados para a vida.  

Porque será que há uma taxa tão elevada de abandono escolar, concretamente aqui na Póvoa de 

Varzim? Será apenas porque os jovens não entendem a utilidade do estudo, porque consideram 

uma perda de tempo. A escola não é atractiva. Temos de repensar a escola e a nossa forma de 

aprender. Temos de ir em frente.  
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9. A importância social dos meios de comunicação 

 

9.1. Os media ocupam um lugar de destaque na sociedade. São os principais instrumentos de 

socialização, de informação, de aprendizagem e experiência para todas as gerações, 

especialmente as mais novas. Qual a sua opinião? 

 

Eu concordo com essa afirmação, de facto, os media, cada vez mais, ocupam na totalidade o lugar 

da fonte e da aprendizagem. Eu acho interessante que, quando se fala com os mais velhos sobre 

a aprendizagem, tem-se aquela ideia de que antigamente é que as gerações eram melhor 

preparadas e que as novas gerações não aprendem da melhor maneira. Eu não considero isso, o 

que acho é que antigamente havia um paradigma diferente de aprendizagem em que a escola era 

a grande referência cultural, o maior veículo de cultura e agora não é. Ora, este novo paradigma 

(em que os meios dominam como fonte de informação) veio baralhar o papel dos professores, que 

antigamente tinham um papel predominante e praticamente indiscutível. Hoje, os alunos que 

passam centenas de horas frente ao televisor, carregando por isso, uma quantidade enorme de 

informação e conhecimento que não acontecia com as gerações anteriores. 

 

Por muito que se ache que a maioria dos programas de televisão sejam para divertir, a verdade é 

que há uma quantidade de informações que chegam e que permite as pessoas poderem enfrentar 

de outro modo a vida. A verdade é que, o problema é a quantidade de informação e necessidade 

de organizá-la de outro modo, prepará-la para os consumidores, hierarquizá-la.  

Também com a Internet e com a expressão que está a tomar, mais difícil se torna controlar as 

fontes de informação. A verdade é que os papéis e as referências sociais foram baralhando-se 

dissipando no quadro de um novo paradigma. 

Antigamente os pais tinham mais controlo sobre os seus filhos e sobre as suas fontes de 

informação. Hoje, esse controlo é muito mais difícil. 

 

 

9.2. Quais as vantagens e desvantagens dessa presença? 
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As vantagens são significativas. Permitem democratizar, de um modo geral, o acesso às fontes de 

informação. Podemos dizer que o acesso ainda não igual para todos, mas é muito mais acessível, 

temos de convir. E isso vem ajudar, contribuir, para uma participação mais activa das pessoas. Ao 

disporem de informação fica mais fácil para agir. Considero, aliás, que a participação e o exercício 

da cidadania, hoje, ao contrário do que a generalidade das pessoas diz, é mais participado, mais 

activo. Para além disso, permite prescindir de alguns intermediários, o que no geral é bom. 

Parece-me que há mais liberdade de escolha e de informação. Por exemplo, quando antigamente, 

no contacto com os professores, nos davam a lista de obras a consultar, ficávamos como que 

confinados a um certo número de fontes de informação. Hoje, há maior liberdade e uma 

imensidão de fontes.    

 

Desvantagem. Deixa de haver referência de fiabilidade, os próprios autores não são respeitados. 

Por exemplo, na Internet, as pessoas recorrem a muitos textos e não respeitam os seus autores, 

não os citam correctamente. Há manipulação. 

 

10. Perspectivas sobre Educação para os Media  

 

10.1. Considera que a população, em geral, está preparada para entender os 

mecanismos de comunicação dos media? 

 

Sim e não. Não penso que a população seja tão manipulada como se diz. Mas também não posso 

dizer que esteja preparada para entender os mecanismos de funcionamento dos media e as 

hipóteses de manipulação. De um modo geral, creio que há uma credibilidade exagerada, por 

parte das pessoas, em determinados meios. Alguns jornais, televisão e alguns sítios na Internet. O 

problema não é tanto se a informação que esses meios veiculam é verdadeira, o que preocupa é 

aquilo que eles não dizem, o que silenciam. 

Penso, portanto, que as pessoas ainda não dispõem dos mecanismos necessários, é um 

fenómeno recente. 

   

10.1.1. Na sua opinião, o que deveria ser feito para que as pessoas pudessem entender 

melhor os mecanismos de comunicação dos media? 
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Em principio devíamos tentar familiarizar as pessoas com os novos meios, depois facilitar o acesso 

ao maior número. Por outro lado, considero que os meios deveriam ter a responsabilidade de 

garantir a maior pluralidade de informações e opiniões. 

 

10.2. Que comportamentos identifica como reprodutores de uma certa influência 

mediática nos jovens?  

Sobretudo os comportamentos relacionados com a moda. A juventude é muito permeável a esses 

fenómenos. Penso que é o mais visível.  

 

10.3. De que modo considera que se poderia ajudar as novas gerações a desenvolver 

um juízo crítico face a essa influência?  

 

É preciso facilitar o acesso a vários tipos de media, para se familiarizarem. Por outro lado, garantir, 

no seu processo de aprendizagem, que aquilo que estão a contactar constitui uma informação que 

deve ser analisada, cruzada com outros meios e sempre questionada, isto é, habituarem-se a não 

aceitar que informação tal como ela é, mas trabalharem-na. 

 

 

10.4. A associação a que pertence desenvolve alguma actividade no sentido de educar 

as pessoas para entender os media? 

10.4.1. (em caso afirmativo) Pode descrever essa actividade? 

 

Estamos a falar da actividade do cineclube. Não podemos dizer que fazemos uma actividade com 

essas características, mas se considerarmos que, a partir do momento que o cineclube exibe 

filmes que não pertencem ao circuito normal, que procura seleccionar filmes provenientes de 

países diferentes, chamados exóticos, dessa maneira estamos a ajudar a formar um juízo crítico 

relativo aos media, até porque estamos a dar outra perspectiva da cinematografia. Por outro lado, 

o ambiente normal do cineclube é crítico, é militante, não só pela curiosidade, mas pela 

disponibilidade para o diferente. A seguir às sessões, até já no intervalo, desenvolve-se uma série 

de conversas relativas à obra que nos levam a escalpelizar, a desmontar o filme e, nesse sentido, 

estamos a desenvolver a consciência crítica. Dinamizamos ainda, várias sessões, com a presença 
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dos próprios realizadores, de debate entre o público e os autores e também aí estamos a 

contribuir para formar a consciência crítica das pessoas. 

   

  

10.5. O que entende por educação para os media? 

 

A educação para os media deverá sobretudo preocupar-se em preparar as pessoas para as 

mensagens. Mais até os mais velhos que os mais novos, porque acho que os mais novos 

aparecem já com várias habilitações para lidar com os media. Penso até que, no futuro, serão os 

mais velhos que estarão mais envolvidos e ligados aos media que os mais novos. 

A educação para os media deverá preocupar-se em preparar as pessoas para as mensagens mas 

também para saber operar com os meios, mas especialmente com a Internet. A Internet, que já 

apresenta índices elevados de utilização, traz uma libertação, uma comodidade para as pessoas, 

na utilização das contas bancárias, as compras, o contacto, etc. 

A educação para os media deverá, também preocupar-se em transmitir os valores da honestidade, 

lealdade, que por nem sempre aparecem com a dimensão necessária. 

 

Outra dimensão a ter em conta para as pessoas e para a formação social e com os meios, tem a 

ver com repercussão que hoje as mensagens podem ter. Antigamente, os jovens e os cidadãos em 

geral, quando mais irreverentes, as suas mensagens tinham uma repercussão mais localizada, 

hoje, com o advento da Internet as mensagens, mesmo as mais negativas, mal preparadas, mais 

irreverentes, têm uma repercussão muito maior, podem provocar outro tipo de estragos. Tem 

outro tipo de consequências. Tem de haver mais responsabilidade. Portanto, a ideia da 

responsabilidade do que se diz, da privacidade, etc, tem de ser transmitida e tem de ser 

memorizada.     

  

10.6. Para além da educação formal, a sociedade moderna vem valorizando de modo 

especial práticas educativas, de aprendizagem e de experiência, em contexto não-formal 

como ferramenta paralela de formação das novas gerações. Acha que uma abordagem 

informal poderia facilitar a educação para os media? 
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Julgo que sim, aliás o ideal seria que fosse tão normal que nem fosse necessário formatar. Estou 

convencido, no entanto, que daqui algum tempo essa questão nem se vai pôr, porque a partir do 

momento em que todos estiverem mais habituados à realidade dos media, em que instituições, 

como a casa da juventude, permitam o acesso gratuito aos media, estou convencido que nessa 

altura as pessoas estarão preparadas para lidar com os media sem haver a necessidade de ir para 

a escola aprender como trabalhar ou ver os media. Essa será a situação ideal. O que a escola terá 

de fazer, e é aquilo que tem feito, é fornecer as referências, a moral. Depois as serão livres de 

seguir ou não. 

 

10.7. Qual a sua opinião sobre a dinamização de actividades voltadas para a temática 

da educação para os media, em contexto de animação sociocultural, de educação não-

formal, como é exemplo a Casa da Juventude da Póvoa de Varzim? 

10.8. A sociedade ocidental, através das Nações Unidas, proclamou como direito da 

criança, o Direito à livre expressão (artº 13) o direito ao acesso livre às diversas fontes 

mediáticas de informação (Artº17). Na sua opinião, em que medida educar para entender 

e conhecer os meios de comunicação, poderia contribuir para a formação de cidadãos 

autónomos, mais activos e participantes nas decisões sociais?  

 

Eu acho que isso é essencial. Só quem detém informação é que tem poder para decidir. Quanto 

maior for o nível de informação, quanto maior for o número de fontes, mais fácil e mais 

esclarecida estará a população. Julgo que essa é a tendência. Há cada vez menos pessoas ligadas 

ao clubismo político, em que são de um partido, porque são. Há cada vez maior dificuldade, nas 

sociedades ocidentais, em realizar manifestações partidárias, talvez porque as pessoas passaram 

a dispor de mais informação. Há que convencê-las de outra maneira, com mais verdade e 

informação. 

Por outro lado, o escrutínio político é maior. As pessoas controlam mais os políticos. Os dinheiros 

que são gastos, que investimentos são feitos e onde são feito, etc.  

Porque será, que as ditaduras ou os regimes autoritários que ainda existem, o maior receio é da 

Internet. Porque a proíbem. Porque uma população info-excluída é mais facilmente manipulável. 

É por aí que devemos trabalhar, para que as pessoas aprendam a aceder e ter consciência do 

valor da informação. Se pudermos trabalhar por aí, desde pequenos, não será quando chegarem à 

idade adulta que vão perder essa qualidade.  
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1. A importância social dos meios de comunicação a par da Educação para os Media 

 

1.1. Os media não detêm o exclusivo de influência simbólica sobre os indivíduos e as 

comunidades, mas ocupam um lugar central. Qual a sua opinião? 

Felizmente o mundo é maior que os media. Os media procuram ser uma espécie de mapa, 

relativamente a um território, mas um mapa onde nos guiamos pouco. De qualquer maneira, 

continuam a ser e são uma agência decisiva de socialização, desde logo, e de retrato do mundo, 

daquilo que Walter Lipman dizia, o mundo que representamos nas nossas cabeças é, sobretudo, 

um mundo que os media nos transmitem, nomeadamente quando se referem a matérias que 

escapam ao nosso conhecimento directo, quanto mais afastado, quer fisicamente, 

emocionalmente, cognitivamente, mais importante é esse retrato construído e produzido pelos 

media.  

 

 

1.1.1. Vivemos muito dependentes dos media? Qual o risco? 

O risco pode equacionar-se a dois níveis: de um lado os media, e a responsabilidade que têm (ou 

deveriam ter) em assumir esse papel, que não é educativo, em termos escolares, mas é formativo, 

mesmo que seja uma formação implícita e não deliberada, pelo menos na maioria do out-put 

mediático, e, do lado das pessoas, dos grupos sociais, das instituições receptoras, no contexto da 

recepção, visto que, nos colocam diante da nossa própria responsabilidade, da nossa própria 

iniciativa, em não aceitar, em não comer e calar, de sermos exigentes da reivindicação dos nossos 

direitos e da assumpção dos nossos deveres face aos media.   

 

 

1.2. Do que falamos, quando falamos de Educação para os Media? 

Entendo que, essa expressão, esse programa de acção, se refere a um trabalho de capacitação 

dos cidadãos, dos mais novos, ao contactarem com o universo mediático, com as mensagens, 

estarem mais habilitados, mais esclarecidos, mais defendidos, a tirar partido daquilo que tem valor 
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e a defenderem-se daquilo que constitui uma ameaça. Mais, julgo que inclui a capacitação das 

pessoas para a comunicação, para a produção, para a melhoria das relações comunicacionais 

entre os indivíduos, os grupos, e para isso a educação para os media tem um papel habilitador.  

 

 

1.3. O que significa estar educado para os media? 

É uma pergunta complexa, porque implica, de alguma forma, o enunciar de todo um programa 

formativo. Devo dizer, no entanto, que há um nível elementar de educação para os media, 

implícita, que decorre do accionamento das nossas capacidades, da nossa inteligência, que resulta 

da nossa experiência. Quando visionamos uma história, temos alguma capacidade de juízo, de 

avaliação sobre o produto, o conteúdo, se nos gratifica, se nos ajuda, se abre novos horizontes, se 

funciona como adormecedor. Digamos que, há aqui um nível que resulta do accionamento das 

nossas capacidades individuais. Mas, isto não basta, hoje, com a sofisticação tecnológica e a 

capacidade de criar enredos e narrativas e, muitas vezes até, de criar simulações e emulações da 

realidade, são de tal ordem, que só aquele que faz um percurso explícito de formação se poderá 

sentir-se mais apetrechado para viver significativamente e com qualidade neste ambiente 

produzido e fabricado pelos media. Nós não podemos, por um lado, desvalorizar essa educação, 

essa auto-formação, que é decorrente do procurar viver atento ao que se passa a nossa volta, mas 

julgo que isso seria altamente insuficiente, e mais, julgo que hoje a componente de educação para 

os media deveria ser uma componente axial na formação dos cidadãos. 

  

1.4. Qual importância do tema de educação para os media, hoje? 

Sim, de resto, estamos nas vésperas de assinalar os 25 anos da assinatura da Declaração de 

Grunwald, que foi uma declaração sobre a educação para os media, promovida pela Unesco, em 

Janeiro de 1982, e, olhando para estes 25 anos, o que verificamos é que tem havido alguns 

esforços e manifestação de algumas preocupações neste terreno, mas continuamos muito longe, 

quer no panorama internacional, embora disparidades, quer a nível nacional, onde estamos 

perante iniciativas pontuais, desgarradas, com a ausência de um quadro incentivador da iniciativa 

local escolar e extra-escolar, e, sobretudo, estamos muito desguarnecidos e em risco até 

perdermos o comboio relativamente aos desafios que se colocam mais recentemente, estou a falar 

da internet e da panóplia de ofertas, plataformas e serviços desenvolvidos no âmbito daquilo que 

se tem vindo a chamar a web 2.0, porque é uma web diferente, que abre hipóteses 
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interessantíssimas de fazer os cidadãos produtores de informação, de conteúdos e torná-los 

agentes mais activos no ciberespaço, sem que isso suponha grandes competências ao nível das 

linguagens específicas dos suportes, como o html, xml. É um crescimento impressionante, muito 

estimulado pelo nosso mestrado de Comunicação, ao ponto de alguns autores, que têm estudado 

mais esta vertente, começarem a falar da urgência de colocar as questões já não de uma mera 

educação para os media, mas de uma literacia digital, entendendo que hoje a linguagem do digital 

é prevaziva, contaminadora de praticamente todas as realidades da vida, que é uma lógica que 

questiona muito a cultura analógica em que a generalidade dos professores foram formados, daí a 

necessidade, talvez, a necessidade pôr ênfase neste registo e nesta perspectiva do digital, ainda 

que, pessoalmente, pense, que não se deve desconsiderar o analógico, que remete para o directo, 

para o face a face, para presencial, para a interacção em contextos reais, um conceito de 

realidade, ele próprio em discussão, mas que não se discute o corpo, por muitas próteses que se 

coloquem no sentido de enriquecer o ambiente tecnológico em que a vida, hoje, decorre.         

 

 

1.5. O que deve incluir um programa de educação para os media dirigido aos jovens, em 

contextos formais e informais?  

1.6. Na sua opinião, que características ou regras deverá reunir um professor, monitor 

(animador) de um projecto de educação para os Media?  

É de novo uma pergunta ambiciosa, em que eu limitar-me-ei a enunciar alguns eixos que vejo 

essenciais.  

Há um terreno que julgo fazer todo o sentido em que invistamos, que é a linguagem da imagem. A 

reflexão sobre a produção cultural no mundo continua a ser muito marcada por um logo-

centrismo, mas creio que temos de entrar em lógicas combinatórias, nomeadamente no conceito 

multimédia, em linguagens combinatórias, passam por uma iniciação, capacitação, de análise e 

produção ligadas à imagem, portanto, um interface fortíssimo com o multimédia, quer como 

campo de análise, quer como campo de produção. O outro eixo é o digital, porque está a ter 

impactos enormes ao nível da formação, mesmo que seja na tal formação implícita das novas 

gerações, que apela a competência diversas e nas quais os mais novos manifestam já 

capacidades ou virtualidades mais avançadas que os mais velhos. Portanto, julgo, que é preciso 

um “forcing” neste terreno.  
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Dito isto, qualquer educação para os media ou literacia digital pressupõe, também, todo um 

trabalho à volta das tecnologias. Eu entendo que as tecnologias não podem continuar a ser 

olhadas como meramente instrumentais, porque são um produto social, cultural e económico e, 

como tal, precisam de ser objecto de análise, ou seja, precisamos de fazer das tecnologias não 

apenas uma ferramenta de trabalho, mas um objecto de estudo para perceber que lógicas é que 

presidiram à escolha daquelas e não de outras e em que a interesses e em que quadro histórico e 

económico em que elas se inscrevem. Podemos muitas vezes estar a ser usados ser ter 

consciência disso. Por exemplo, porque é que, hoje, havendo tantas possibilidades de aceder a 

software de acesso livre, continuamos a investir milhões e energias brutais no pagamento de 

licenças ou a embarcar em pirataria, de roubo de direitos de autor. Por outro lado, um exemplo 

flagrante, é esta ideia que se está a criar de que em algumas zonas da Internet conseguimos criar 

os nossos próprios produtos de comunicação, sem ter consciência de que, numa aparente 

construção de relações de comunicação horizontais, de redes novas de comunicação, em que nós 

parecemos ser verdadeiros actores, todo o nosso produto é empacotado e serve os interesses de 

grandes grupos que se estão a formar, como é o caso do google que, progressivamente vai 

ocupando um negócio vastíssimo na Internet.  

Portanto, julgo que a tecnologia precisa de ser trazida para o centro do debate e não ser tomada 

como mera ferramenta, porque ela não é neutra e porque ela levanta questões importantíssimas 

para compreendermos a sociedade. 

Um outro eixo são os contextos de recepção, as pessoas os grupos. Nos últimos tempos temos 

vindo a assistir a um crescimento de inúmeras plataformas de comunicação entre os cidadãos, 

onde se toma a palavra. Esse fenómeno é sobretudo relacionado com os blogs, mas poderíamos 

falar dos Wikis, dos You Tubes, etc. Como é que estas novas redes podem ser aproveitadas para 

multiplicar a participação no espaço público, capacitar as pessoas, relativamente à sua vida 

pessoal, à qualidade da sua vida, ou pelo contrário, este fenómeno ser uma oportunidade perdida, 

apenas para uma utilização mais marginal ou mais negativo na sociedade, porque é fácil. Porque é 

uma falta de valorização das potencialidades, deixar que isso seja apropriado por quem não tem 

outros interesses senão tirar partido para interesses privados e menos nobres. Mas há ainda outra 

razão que creio importante ao nível dos contextos de recepção, é por causa das novas assimetrias, 

novas desigualdades, novos fenómenos de exclusão que podem estar a ocorrer. Temos de estar 

atentos se estamos a deixar, com a ilusão de que estamos todos a entrar na sociedade do 

conhecimento e da informação, determinados segmentos de fora. E não são apenas segmentos do 
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ponto de vista económico. Podem ser segmentos culturais e sociais. Estou a pensar nos idosos, 

em pessoas para quem a Internet não é uma ferramenta do quotidiano ou, mesmo, precisando 

sentem um bloqueamento total. Pode ser um fenómeno que metemos na categoria genérica do 

fosso digital, Digital Divide, que valeria a pena colocar nesse eixo de atenção. 

Depois o eixo de produção. Para nós aprendermos a participar e a ter a nossa voz, precisamos de 

pensar para quê, em torno de quê, com quem, em que redes. Este eixo de actuação põe-se 

também ao nível dos media tradicionais, como interagir com eles. Utilizando os novos recursos, 

perceber como podemos fazer o escrutínio do que existe e que contributo para a melhoria.  

 

1.7. Diversos autores criticam os sistemas de educação dos países por não darem a devida 

importância à educação para os media, na medida em que esta aparece desgarrada do 

currículo geral da escola, sem formadores devidamente preparados, nem sequer 

providenciando as acções de formação e os equipamentos necessários para a aplicação 

prática da mesma. Concorda? A que se deve este facto? 

É meramente opinativa a minha reflexão sobre esta questão. É um pouco análoga aquela reflexão 

que se fazia relativamente sobre a acção das autarquias. Resolvidas os problemas das infra-

estruturas físicas e sociais, da água, da luz, das escolas, poderíamos agora investir na cultura. È 

um bocado isto, tendemos a considerar que o simbólico é um luxo, é o enfeite que a gente põe 

depois das infra-estruturas essenciais, quando a cultura já está nessas opções. Ora, é o que se 

passa nesta matéria. Depois, de termos a matemática, o português, a ciência, o espírito cientifico 

desenvolvido, talvez, possamos dar-nos ao luxo de nos dedicarmos às artes em geral, na cidadania 

e noutros aspectos que tenham a ver com a produção simbólica. Ora, eu julgo que hoje, uma 

moderna concepção de ambientalismo e ecologia não pode tomar esta decisão. Penso até, que é 

bastante preocupante que continuemos a trabalhar na base deste tipo de dicotomias, porque 

assentam num embuste que é pensar que umas não são influenciadas pelas outras e que quando 

estamos a privilegiar umas não estamos a trabalhar com uma determinada concepção das outras. 

A verdade é que continuamos a falar de que há problemas de participação, de formação, de 

cidadania… eu julgo que esta questão da educação para os media não pode estar dissociada de 

tudo isto, da concepção ambiental, da consciência ecológica da vida e do mundo, da questão 

política, da participação política dos cidadãos, da tomada de consciência dos problemas que se 

passam à nossa volta. Ora esta reflexão destas questões não têm tido a atenção necessária. Talvez 

seja importante começar a chamar a atenção para os fios que unem as coisas que têm estado 
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separadas. Elas já estão ligadas de uma maneira que acabam por alimentar os problemas que 

denunciamos. É um pouco caricato, porque o que denunciamos, fazemos de modo a ampliar o 

objecto da denúncia.  

Não sendo possível, nem desejável, multiplicar as frentes de ataque, eu tenderia a ver uma 

categoria mais ampla que seria uma formação para a cidadania, com dimensões em que a 

educação para os media fosse uma componente forte. 

      

   

1.8. Quando se considera a Educação para os Media pensamos, sobretudo, em contextos 

formais, todavia, que aspecto (s) realçaria sobre a importância da sua aplicação em 

contextos não-formais? 

De acordo com o que conheço, estamos numa situação, ainda mais, frágil, mesmo se em alguns 

países tenha sido por aí, pela educação não-formal, que a educação para os media mais e fez 

notar. Lembro-me sempre do caso do Brasil, das experiências da comunidade de base, que se 

juntavam para discutir e intervir nos problemas das suas comunidades, começaram a discutir as 

telenovelas, percebendo que os temas das telenovelas eram as os temas de conversa das pessoas 

e das suas preocupações, e depois, procurar, daí e alagar para outros horizontes. Estou a pensar 

em associações culturais, recreativas, grupos formais ou informais de paróquias, de movimentos 

juvenis, ecológicos, isto é, onde se poderia caber algum tipo de abordagem de educação para os 

media, em níveis, naturalmente, simples, por exemplo, pela abordagem de um ciclo de cinema, 

uma iniciação à Internet, mas que não se circunscreva apenas ao domínio dos instrumentos e que 

se pergunte por que é que eu quero viajar, navegar; pode ser discutir um programa de televisão, o 

futebol, porque não, quando as pessoas se juntam no café para ver o jogo, as pessoas voltaram 

aos cafés para ver os grandes ecrãs, para discutir o futebol, e às vezes, com um pouco de jeito, de 

pessoas com alguma formação, discutir o modo como o jogo foi transmitido, alargando a agenda 

das conversas das pessoas, nestes casos, noutros poderia ser falar de outros temas que 

preocupem e ocupem o quotidiano das pessoas, isto é, aquilo que elas viram, que as preocupa, 

que conversam e comentam. 

Obviamente que isto supõe que haja nestas instituições ou organizações a liderança e 

sensibilidade suficiente nos animadores destas conversas, ou seja, é preciso cuidar da formação 

destes animadores, líderes, no sentido de inscrever esta preocupação nas agendas das 

actividades.     
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1.9. A prática de educação para os media, em instituições de educação não-formal, além de 

ampliar a oferta no campo da animação sociocultural e dos tempos livres, pode contribuir 

para a formação de cidadãos autónomos, mais activos e participantes nas decisões 

sociais. Qual a sua opinião? 

Subscrevo a afirmação. Podemos dizer de outra forma. Perguntando, como é que a preocupação 

pela educação para cidadania, em muitas destas instituições, se inscreve nas actividades. Se é 

possível afirmar essa educação para a cidadania sem considerar a educação para os media. Eu, 

agora, estou, cada vez mais, prudente em falar meramente dos media, considerando apenas os 

tradicionais, ora nós precisamos de considerar os novos media, mais ágeis, mais fáceis de criar, e, 

por essa via, inscrever nestas instituições de educação não-formal, novas questões.   

 

 

2. Perspectivas sobre Educação para os Media  

 

2.1. Qual o horizonte social e político em Portugal (no mundo) sobre Educação para os Media? 

A minha opinião é de que se regrediu um bocado. Vejo os responsáveis invocando uma 

preocupação com a produtividade do sistema e com o economicismo das políticas, de cada vez, a 

centrar-se mais naquilo que produz, digamos, num tipo de formação mais funcional à lógica 

produtivista, ou seja uma preocupação com aquilo que poderá contar, do ponto de vista da 

entrada no mercado, como seja o domínio da matemática, do domínio da língua, que eu acho 

bem, mas que considero um ênfase excessivo nesses componentes, excluindo outros 

componentes, que alargam ou temperam essa formação.  

 

  

2.2. Na sua opinião, que medidas essenciais nesta matéria deveriam ser tomadas pelos 

decisores nacionais?  

2.2.1. Que agentes deveriam ser convocados? 

A esse nível, hoje, acho que o estado tem um papel incentivador, facilitador, através de 

mecanismos vários, mas acho que a iniciativa deve partir muito mais do local, das instituições, 

organizações, em articulação com vários agentes locais, com as autarquias, com as juntas de 
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freguesia. Eu vejo o estado como uma entidade com obrigação, a nível geral, de responsabilidade, 

deve inscrever questões na agenda das preocupações públicas e deve criar quadros incentivadores 

de discussão e reflexão.  

 

 

 

2.3. Apesar do esforço dos investigadores e do reconhecimento internacional, o facto é que 

tarda em se definir uma política efectiva de educação para os Media, porquê?   
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3. A importância social dos meios de comunicação 

 

3.1. Os media ocupam um lugar de destaque na sociedade. São os principais instrumentos de 

socialização, de informação, de aprendizagem e experiência para todas as gerações, 

especialmente as mais novas. Qual a sua opinião? 

 

Assim acontece e hoje mais do que nunca. As pessoas passam muito tempo diante dos meios, 

mais a televisão. É por aí que chega a maior parte dos seus conhecimentos, além da escola e da 

família, embora estes agentes estejam em nítida perda de influência se compararmos com os 

meios de comunicação. Os pais têm cada vez menos tempo para estar com os filhos e para si 

próprios e, portanto, acabam por ceder diante dos meios. 

 

3.2. Quais as vantagens e desvantagens dessa presença? 

A vantagem mais nítida é o aumento considerável de informação sobre o que nos rodeia. Por 

exemplo, através da Internet, acedemos a coisas que nem imaginávamos e há uma maior 

desenvolvimento das pessoas com toda essa informação. Essa é a vantagem, podermos navegar 

por um conjunto enorme de lugares. 

 

A desvantagem prende-se com o saber ou não tirar partido desse acesso. Que adianta tanta 

informação se não souber como lidar com ela, com que objectivos da mensagem, porque é 

transmitida essa mensagem. Se não soubermos fazer essa reflexão não saberemos que caminho 

seguir, logo estaremos num beco sem saída, sem sabermos fazer a selecção adequada daquilo 

que nos convém 

 

 

4. Perspectivas sobre Educação para os Media  
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4.1. Considera que a população, em geral, está preparada para entender os mecanismos de 

comunicação dos media? 

 

Acho que não estamos preparados. Considero até que, há um número muito reduzido de pessoas 

preparadas para essa compreensão. Também não me parece que se esteja a investir no sentido 

de se dar formação às pessoas para compreender esses mecanismos de comunicação e de 

funcionamento dos media. 

   

4.1.1. Na sua opinião, o que deveria ser feito para que as pessoas pudessem entender 

melhor os mecanismos de comunicação dos media? 

 

Que comportamentos identifica como reprodutores de uma certa influência mediática nos jovens?  

 

Há muitos. Por exemplo, a vontade que os jovens hoje têm de usar os mesmos objectos, 

utilizarem os mesmos argumentos nas conversas, as mesmas roupas. Tudo isto é um sinal claro 

da influência dos meios. A reprodução dos comportamentos. Mas também reflecte a não 

preparação das pessoas para discernirem por si, de decidir o seu próprio caminho. O que 

interessa é ter, uma espécie de sensação de poder, mas perfeitamente ilusória. Ao mesmo tempo 

que parece haver maior individualização, há também uma maior uniformização. As pessoas 

acabam por querer as mesmas coisas e reflectirem os mesmos gostos. 

 

4.2. De que modo considera que se poderia ajudar as novas gerações a desenvolver um juízo 

crítico face a essa influência?  

 

Tinha de haver uma maior preocupação coma formação. A escola tem um caminho muito difícil, 

não me parece que os professores estão preparados para isso, para não falar já da família que 

está cada vez desqualificada e sem tempo. Assim, acho que se deve lutar para encontrar, 

rapidamente, a forma de levar esse conhecimento até aos jovens.  

 

4.3. O que entende por educação para os media? 
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É educar as pessoas, ajudar as pessoas, por forma a que elas saibam os conteúdos, os objectivos 

que estão subjacentes ás mensagens. Fornecer as ferramentas para que percebam que aquilo que 

têm acesso nem sempre é o mais conveniente.  

Por exemplo, na Internet, posso aceder a uma quantidade enorme de conteúdos, mas depois 

posso não entender o que está por detrás de algumas delas. É necessário ter ferramentas que me 

ajudem a perceber as subtilezas das mensagens. 

 

4.4. Qual a sua opinião sobre a dinamização de actividades voltadas para a temática da 

educação para os media, em contexto de animação sociocultural, de educação não-

formal, como é exemplo a Casa da Juventude da Póvoa de Varzim? 

 

Acho que poderia ser um sítio muito bem ser feita essa formação, até porque seria dada de forma 

mais descontraída, de resto, como, hoje, os jovens mais procuram, sem formalidades, mais 

prático, directo. Se calhar, essa seria uma possibilidade. Penso que estes espaços não-formais 

podem fazer a diferença na motivação dos jovens para a educação para os media.  

 

 

4.5. Estaria disponível para apoiar um programa ou actividade de educação para os media 

neste contexto? 

 

Acho que as câmaras municipais devem apoiar e devem estar disponíveis para recorrer a todos 

processo que ajudem no desenvolvimento social do concelho.  

 

 

4.6. A sociedade ocidental, através das Nações Unidas, proclamou como direito da criança, o 

Direito à livre expressão (artº 13) o direito ao acesso livre às diversas fontes mediáticas 

de informação (Artº17). Na sua opinião, em que medida educar para entender e conhecer 

os meios de comunicação, poderia contribuir para a formação de cidadãos autónomos, 

mais activos e participantes nas decisões sociais?  
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Vou sublinhar aquilo que ficou dito atrás, quanto mais livre for o cidadão mais capaz será para 

tomar decisões e melhor desenvolverá o seu conhecimento e o seu juízo crítico sobre as situações. 

O problema está, como desenvolver esse espírito livre e emancipado do cidadão e de que forma 

vamos lá chegar. Esta reflexão é muito importante, sobretudo, quando nos apercebemos que, 

apesar da proliferação das tecnologias, da imensa liberdade de escolha, parece-me que os 

cidadãos parecem menos livres, se calhar é menos livre, porque tem menos capacidade de 

escolha, de discernimento, para escolher, seleccionar aquilo que é mais importante e fundamental 

para a construção da minha liberdade.   
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5. A importância social dos meios de comunicação a par da Educação para os Media 

 

5.1. Os media não detêm o exclusivo de influência simbólica sobre os indivíduos e as 

comunidades, mas ocupam um lugar central. Qual a sua opinião? 

Acho que sim, que a frase está certa, que é cada vez mais assim, a importância que os media 

estão a tomar é cada vez maior. Temos da aprender a saber lidar com os media. 

 

 

5.1.1. Vivemos muito dependentes dos media? Qual o risco? 

 

Acho que vivemos dependentes de mais, embora se possa viver sem eles. Se quisermos ter 

alguma presença social, vivemos dependentes de demais dos media, sobretudo na marcação da 

agenda. O risco é esse, que os verdadeiros problemas, aqueles que realmente têm influência na 

vida das pessoas, pode passar lado, sem que se apercebam, em função dos interesses daqueles 

que marcam a agenda pública, de grupos sociais, em função das disponibilidades técnicas das 

próprias empresas ligadas aos media… 

 

A ideia de que os media nos dão parte da sociedade, fazem um recorte do quotidiano, se aplica… 

 

Sim, absolutamente, por exemplo o país que se vê na televisão, embora hoje em dia e no futuro, 

com o desenvolvimento dos meios técnicos, possa permitir uma maior abrangência na cobertura 

dos acontecimentos, o que é facto é que há uma tendência generalizada para se dar mais atenção 

ao que está perto, do que, aquilo que é longínquo, até por uma razão de disponibilidade técnica e 

económica. 

 

5.2. Do que falamos, quando falamos de Educação para os Media? 
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A definição de Bunckingham parece-me a mais justa, que a característica essencial de Educação 

para os Media é tomar consciência de que, aquilo que é mostrado é fruto de uma opção. Depois 

há outras variantes…como é que se faz… 

 

5.3. O que significa estar educado para os media?  

É ter a distância suficiente e o saber suficiente para relativizar e, ao mesmo temo, retirar dos 

media tudo aquilo que é bom, positivo, e ter sentido crítico que nos permita separar aquilo que 

não interessa. A Educação para os Media também nos deve ajudar a utilizar os media. Que 

perante uma necessidade de comunicação, permita ao utilizador, à pessoa em causa, escolher 

qual o meio mais adequado. Isto não quer dizer que todos devemos aprender ou saber trabalhar 

com os media. 

 

5.4. Qual importância do tema de educação para os media, hoje? 

Numa escala de 0 a 10, classificaria com 8. 

 

5.5. O que deve incluir um programa de educação para os media dirigido aos jovens, em 

contextos formais e informais?  

Acho que há três dimensões importantes. A primeira é saber quem se encontra por trás, quem é 

que paga, quais são os grupos de interesse quem representam. Se antigamente, apenas com os 

jornais, era possível identificar com mais facilidade, hoje, com a Internet, por exemplo, a 

responsabilidade, os donos dos meios, é mais difusa. Mas acho que é uma dimensão que deveria 

ser estudada e aprofundada. A segunda dimensão é a da linguagem dos próprios media, as 

características formais de cada um, como se apresentam, como comunicam. Por exemplo, no 

cinema e na publicidade isso foi muito estudado, a análise dos suportes utilizados. É uma 

dimensão que deve ser estudada para os outros meios também. A terceira dimensão é da 

utilização, como se faz, saber como se faz, não só para aprender a fazer, mas para perceber onde 

é que interferem as tais opções daquilo que é mostrado.   

 

5.6. Na sua opinião, que características ou regras deverá reunir um professor, monitor 

(animador) de um projecto de educação para os Media?  

Não sei se a pergunta pressupõe que deverá ser um profissional dos media, se mais um professor. 

Eu acho que deverá reunir as competências de ambas as actividades. Acho que deve ter as 
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características de um professor, de modo a permitir perceber onde estão os alunos e partir daí 

para construir o conhecimento, acho que tem de ser uma pessoa criativa para encontrar as 

situações mais aliciantes e depois tem de saber sobre os media.  

 

 

5.7. Diversos autores criticam os sistemas de educação dos países por não darem a devida 

importância à educação para os media, na medida em que esta aparece desgarrada do 

currículo geral da escola, sem formadores devidamente preparados, nem sequer 

providenciando as acções de formação e os equipamentos necessários para a aplicação 

prática da mesma. Concorda? A que se deve este facto?  

5.8. Quando se considera a Educação para os Media pensamos, sobretudo, em contextos 

formais, todavia, que aspecto(s) realçaria sobre a importância da sua aplicação em 

contextos não-formais? 

 

 

Quer dizer em Portugal não há nenhum currículo efectivo de Educação para os Media, há 

propostas, houve uma tentativa no tempo de Roberto Carneiro, dirigida pelo Lauro António, 

mas que depois não teve grande continuidade. Eu já fui mais defensora da aplicação de 

Educação para os Media na escola do que sou agora. Isto aconteceu quando da moda das 

mangas japonesas, há mangas muito boas, mas foi quando as do tipo Sang Oku 

predominavam, eram demasiado agressivas, e a conclusão a que eu cheguei é que, não valia 

a pena desmontar aquilo, a escola não deveria dar importância, porque quando a escola 

começa a ficar muito aflita com o que a televisão mostra, os miúdos quase que não vêem 

mais nada para além disso, ficam demasiado presos a esses assuntos, como por exemplo 

agora com os Morangos com Açúcar, torna-se quase obsessivo, é dar importância 

demais…não quer dizer que eu vá ter opinião até ao fim da vida, mas neste momento 

relativizaria, a escola é a escola e o mundo exterior, mesmo no exterior a televisão ocupa um 

tempo relativo, não ocupa a vida toda, tal como a Internet…Portanto, num tempo em que vida 

no exterior para os miúdos também não é muito interessante, parece-me que a proposta de 

realizar um programa de Educação para os Media em contextos informais, parece-me muito 

mais interessante, pelas duas razões.  
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5.9. A prática de educação para os media, em instituições de educação não-formal, além de 

ampliar a oferta no campo da animação sociocultural e dos tempos livres, pode contribuir 

para a formação de cidadãos autónomos, mais activos e participantes nas decisões 

sociais. Qual a sua opinião? 

 

Acho que sim, trata-se de um tema que está implícito em tudo aquilo que já foi dito. Os tempos 

livres dos jovens são bastante pobres, os jovens ou vêem televisão ou vão até centro comercial, de 

facto é aí que, hoje, os jovens se diferenciam mais, não é tanto na escola, que é mais igualitária, 

portanto, acho que tudo o que for feito para enriquecer os tempos livres dos jovens que não têm 

acesso, através da via familiar a tempos livres mais ricos, parece-me muito útil para a sua 

cidadania.  

 

6. Perspectivas sobre Educação para os Media  

 

6.1. Qual o horizonte social e político em Portugal (no mundo) sobre Educação para os Media? 

Parece-me que a parte da utilização vai tornar-se cada vez mais importante, com a evolução da 

tecnologia e com a sua presença massiva nas vidas das pessoas, mais acessível, mais importante 

será o papel da Educação para os Media, no sentido de esclarecer as pessoas quanto à sua 

utilização, para uma leitura crítica e atenta dos media. 

 

6.2. Na sua opinião, que medidas essenciais nesta matéria deveriam ser tomadas pelos 

decisores nacionais?  

Acho que os decisores políticos deveriam investir mais neste aspecto importante da formação da 

cidadania. 

 

6.2.1. Que agentes deveriam ser convocados? 

Acho que devem convocar todos, o maior número de agentes possível. 

 

6.3. Apesar do esforço dos investigadores e do reconhecimento internacional, o facto é que 

tarda em se definir uma política efectiva de educação para os Media, porquê?   
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Não tenho uma razão especial. Por um lado, a escola está muito limitada na medida em que os 

professores têm formação específica para as várias disciplinas, não há uma formação para a 

Educação para os Media. Por outro, como tudo é decidido muito centralmente, torna-se uma 

decisão difícil, embora acha que as actividades dinamizadas no âmbito da área escola, área do 

projecto, pudesse ser introduzido este tema. Por outro, não sei se faz muito sentido, hoje, a 

aplicação de uma disciplina específica, não sei se preferia a aplicação de acordo com os recursos 

dos estabelecimentos, conforme a escola…ou então nos tais contextos informais e ainda, uma 

terceira via, que deveria ser assumida, que é os próprios meios dinamizarem, como em França se 

faz Arrêt sur L’Image, os making-off ou aquilo que o provedor está a fazer, na RTP, uma forma de 

educação para os media. Parece-me que, no entanto, a educação para os media não deve ser 

restrita à televisão, deve estender-se aos outros meios, à Internet, aos jornais, etc. 
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 Sr. Professor Francisco Casanova, 

Pedindo a sua compreens�o para uma resposta que da minha parte tanto tardou, por for�a dos 

sempre presentes e incontorn�veis compromissos profissionais (aliados � interposi��o de 

uns tantos dias de f�rias), junto o que alinhavei para o question�rio que me remeteu. 

Esperando que o meu modesto contributo possa, ainda assim, ser de alguma utilidade, envio-lhe 

os meus melhores cumprimentos. 

Teresa Ribeiro 

  

1.       A import�ncia social dos meios de comunica��o a par da Educa��o para 

os Media  

  

1.1.     Os media não detêm o exclusivo de influência simbólica sobre os individuos e as 

comunidades, mas ocupam um lugar central. Qual a sua opinião?  

Partilho inteiramente da opinião que atribui aos media um papel decisivo em matéria de influência 

simbólica sobre os indivíduos e as comunidades. A medida exacta de tal desempenho será 

seguramente difícil de determinar e porventura em larga medida tributária do papel que outros 

factores também fundamentais na configuração dos indivíduos e das comunidades, como sejam a 

família, a escola e outras instituições sociais capazes de gerar e partilhar valores comuns, acabam 

por assumir nas diferentes situações.  

1.1.1.  Vivemos muito dependentes dos media? Qual o risco?  

Tendo embora alguma relutância face à tentação sempre presente da diabolização dos media, não 

deixarei de reconhecer que a excessiva dependência dos media pode ser extraordinariamente 

redutora na vivência dos indivíduos e das comunidades, já que –será bom não esquecê-lo – é um 

produto destinado às massas, por isso tenderão a absorver e devolver o que já se encontra 
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banalizado nas sociedades, reproduzindo estereótipos de coexistência difícil com a inovação, a 

criatividade, enfim, os factores de mudança de toda a ordem.  

1.2.     Do que falamos, quando falamos de Educa��o para os Media? 

A educa��o para os media consistir�, no essencial, em proporcionar aos indiv�duos as compet�ncias 

necess�rias ao acesso, escolha e compreens�o cr�tica dos meios de comunica��o.  

� 

1.3.        O que significa estar educado para os media? 

Ter adquirido as capacidades antes referidas e estar apto a um consumo mais cr�tico e esclarecido 

dos media. 

� 

1.4.     Qual import�ncia do tema de educa��o para os media, hoje? 

A sua import�ncia � crescente e directamente proporcional � centralidade dos media nas nossas 

sociedades. 

� 

1.5.     O que deve incluir um programa de educa��o para os media dirigido aos jovens, em 

contextos formais e informais? 

�� Para al�m naturalmente da familiariza��o com as novas tecnologias, instrumento que os� 

jovens tender�o a privilegiar para acesso aos media, parece-me que um programa nesta 

�rea deve tamb�m incluir no��es m�nimas de como se produz informa��o, as escolhas que 

lhe est�o subjacentes, a instantaneidade que � lhes � pr�pria e os riscos inerentes, os 

limites da deontologia �que vincula os profissionais da informa��o. O ideal seria 

seguramente articular um tal programa com outros conte�dos lectivos, designadamente 

na �rea das ci�ncias sociais, para propiciar uma real compreens�o da import�ncia dos 

media. 

1.6.     Na sua opini�o, que caracter�sticas ou regras dever� reunir um professor, monitor 

(animador) de um projecto de educa��o para os Media? 
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Sem d�vida algu�m que conhe�a os meandros da produ��o de informa��o e capaz de problematizar 

a import�ncia dos media na sociedade.  

� 

1.7.  Diversos autores criticam os sistemas de educa��o dos pa�ses por n�o darem a devida 

import�ncia � educa��o para os media, na medida em que esta aparece desgarrada do 

curr�culo geral da escola, sem formadores devidamente preparados, nem sequer 

providenciando as ac��es de forma��o e os equipamentos necess�rios para a aplica��o 

pr�tica da mesma. Concorda? A que se deve este facto?  

  

N�o tendo embora a pretens�o de conhecer em moldes aprofundados as experi�ncias neste 

dom�nio, parece-me que de facto o balan�o � decepcionante. As raz�es? Talvez a incapacidade que 

vem sobrando de assegurar o seu entrosamento com as disciplinas ditas s�rias e a falta de 

clarifica��o de um perfil adequado destes formadores. 

  

1.8.  Quando se considera a Educa��o para os Media pensamos, sobretudo, em contextos 

formais, todavia, que aspecto(s) real�aria sobre a import�ncia da sua aplica��o em 

contextos n�o-formais? 

  

Os contextos n�o-formais podem ser muito produtivos na educação para os media, já que a sua 

componente lúdica - aliciante para os formandos – pode ser aqui devidamente explorada. 

� 

1.9.  A pr�tica de educa��o para os media, em institui��es de educa��o n�o-formal, al�m de 

ampliar a oferta no campo da anima��o sociocultural e dos tempos livres, pode contribuir 

para a forma��o de cidad�os aut�nomos, mais activos e participantes nas decis�es sociais. 

Qual a sua opini�o?  

  

Subscrevo o que ficou dito quanto ao contributo para uma postura c�vica mais activa e cr�tica, j� 

que na forma��o da opini�o os media ocupam um lugar central. 
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2.       Perspectivas sobre Educação para os Media  

  

2.1.        Qual o horizonte social e pol�tico em Portugal (no mundo) sobre Educa��o para os 

Media?  

  

Apesar de o nosso Pa�s se encontrar numa fase muito incipiente neste dom�nio, o reconhecimento 

da sua import�ncia � entre n�s crescente, at� por influ�ncia de toda a reflex�o produzida no contexto 

das organiza��es internacionais (Unesco, Conselho da Europa, Uni�o Europeia) de que Portugal � 

parte e que vem sublinhando a necessidade de assegurar uma educa��o para os media efectiva, 

apta a assegurar aos cidad�os a frui��o dos benef�cios da Sociedade de Informa��o. Nessa medida, 

a concretiza��o de iniciativas nesta �rea parece inevit�vel.  

  

2.2.        Na sua opini�o, que medidas essenciais nesta mat�ria deveriam ser tomadas pelos 

decisores nacionais? 

� 

Introdu��o de educa��o para os media na escola, fortemente associada � utiliza��o das novas 

tecnologias. 

2.2.1.  Que agentes deveriam ser convocados? 

� 

Basicamente, especialistas de educa��o, de comunica��o �e das ci�ncias sociais. 

  

2.3.     Apesar do esfor�o dos investigadores e do reconhecimento internacional, o facto � que 

tarda em se definir uma pol�tica efectiva de educa��o para os Media, porqu�? 

  

O desinteresse que porventura a educa��o para os media vem merecendo ser� resultado da 

tend�ncia para a sua menoriza��o nas nossas sociedades, subestimando �a centralidade que � a 

sua.  
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Vítor Reia Batista, Professor  

Universidade do Algarve – Pedagogia dos Media e da Educação, Professor Adjunto; 

 

 

 

1.   A importância social dos meios de comunicação a par da Educação 

para os Media 

1.1.     Os media não detêm o exclusivo de influência simbólica sobre os 

indivíduos e as comunidades, mas ocupam um lugar central. Qual a sua 

opinião? 

 

De facto, os media detêm um papel de destaque enquanto elementos de influência nas sociedades 

modernas de todos os pontos do globo, e já não só nas ocidentais. Papel esse que se faz notar em 

diferentes níveis e quadrantes de influência social: política, económica e, cada vez mais, cultural. É 

sobretudo a importância desta influência ao nível cultural que está amiúde extremamente ligada a 

um conjunto de dimensões formativas, ou seja pedagógicas, dos media, as quais funcionam só 

por si, mesmo que os media não sejam deliberadamente formatados para tal função, ao conjunto 

das quais poderemos chamar, de um modo geral e amplo, a Pedagogia dos Media, muito à 

semelhança da utilização que Paulo Freire fazia do termo pedagogia.   

 

 

1.1.1.  Vivemos muito dependentes dos media? Qual o risco? 

Sim, vivemos, cada vez mais. Não propriamente dos media tradicionais de comunicação social, 

mas sobretudo da vasta gama de novos media todos eles veículos de informação variada e 

propiciadores de padrões de comunicabilidade, ou, por vezes, de incomunicabilidade, tal como 

Niklas Luhman e Guy Debord, entre outros já apontaram. E nesse mesmo sentido, não haverá um 

único risco, mas, como em tudo na vida, vários e de naturezas diferentes, embora o risco de 

alienação, no sentido de uma deficiente apropriação dos meios, dos significados  e dos seus 

mecanismos de controlo, que se pode detectar em muitos padrões de consumo da comunicação 

de massas, seja muito provavelmente um dos principais riscos que se devem levar em 

consideração nos processos educativos que possam de algum modo lidar com a realidade e a 

diversidade dos media. 
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1.2.     Do que falamos, quando falamos de Educação para os Media? 

Falamos essencialmente de processos educativos, ou até mesmo formativos, geralmente com 

objectivos bastante concretos na tentativa de melhor capacitar os alunos/cidadãos para formas 

mais críticas, mais reflexivas, mais criativas e também mais eficazes, mas sobretudo mais 

autónomas de apropriação dos media e das suas funções, assim como para um conhecimento 

mais aprofundado dos seus efeitos, ou seja, falamos de processos educativos que possam levar os 

alunos/cidadãos a possuir níveis mais avançados de literacia dos media. Aquilo de que geralmente 

não falamos é de como lidar com uma certa pedagogia dos media, que é por estes exercida 

quotidianamente ainda que de modo inadvertido e muitas vezes sem que os próprios media e os 

seus agentes tenham qualquer consciência desse facto, à semelhança, aliás, dos seus receptores. 

 

 

1.3.     O que significa estar educado para os media? 

Significa deter as capacidades necessárias de literacia dos media para a compreensão dos 

conteúdos, formas e mensagens por eles veiculadas, assim estar consciente do papel pedagógico 

dos media que já referi. 

1.4.     Qual importância do tema de educação para os media, hoje? 

Sendo a nossa sociedade cada vez mais mediatizada, é óbvio que tem uma importância muito 

grande e crescente. 

 

 

1.5.     O que deve incluir um programa de educação para os media dirigido 

aos jovens, em contextos formais e informais? 

 

Deve incluir em ambos os contextos, as componentes necessárias de análise, crítica e reflexão que 

permitam obter as capacidades referidas no 1.3. 

 

 

1.6.     Na sua opinião, que características ou regras deverá reunir um 

professor, monitor (animador) de um projecto de educação para os Media? 
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Tem de ele próprio deter um elevado nível de literacia dos media em todas as vertentes que 

caracterizam as múltiplas actividades mediáticas. 

 

 

1.7.     Diversos autores criticam os sistemas de educação dos países por 

não darem a devida importância à educação para os media, na medida em que 

esta aparece desgarrada do currículo geral da escola, sem formadores 

devidamente preparados, nem sequer providenciando as acções de formação e os 

equipamentos necessários para a aplicação prática da mesma. Concorda? A que 

se deve este facto? 

 

Sim, concordo. Deve-se essencialmente ao facto dos sistemas educativos e os seus agentes, 

incluindo muitos professores e «educadores para os media» não entenderem o significado e a 

abrangência dos três diferentes conjuntos de fenómenos aqui já referidos: a educação para os 

media como processo educativo formal ou não formal; a pedagogia dos media como processo 

formador, socializante e criador de culturas predominantes de consumo mediático; e a literacia 

dos media como resultado de ambos. 

 

 

1.8.     Quando se considera a Educação para os Media pensamos, sobretudo, 

em contextos formais, todavia, que aspecto(s) realçaria sobre a importância 

da sua aplicação em contextos não-formais? 

A educação para os media, sendo uma expressão redutora no seu próprio sentido semântico, 

funciona essencialmente em contextos formais. Mas a pedagogia dos media funciona em todos os 

contextos e essencialmente nos contextos não formais, pelo que requer um estudo aprofundado 

quer em contextos formais, especialmente de nível superior e de investigação, quer em contextos 

não formais, como sejam os de formação e exercício de cidadania em qualquer âmbito. 

 

1.9.     A prática de educação para os media, em instituições de educação 

não-formal, além de ampliar a oferta no campo da animação sociocultural e 

dos tempos livres, pode contribuir para a formação de cidadãos autónomos, 
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mais activos e participantes nas decisões sociais. Qual a sua opinião? 

 

Concordo e a razão para tal está contida na resposta anterior. 

 

 

2.     Perspectivas sobre Educação para os Media  

2.1.     Qual o horizonte social e político em Portugal (no mundo) sobre 

Educação para os Media? 

 

Não entendo muito bem a formulação desta pergunta, que me parece muito vaga. De qualquer 

modo, não há muitos indicadores em Portugal que permitam antever um horizonte, nem social 

nem político, mais claro sobre esta matéria.  

 

 

2.2.     Na sua opinião, que medidas essenciais nesta matéria deveriam ser 

tomadas pelos decisores nacionais? 

 

Deveriam ser incluídas em todos os sectores da formação, ou seja, em todos os níveis de 

escolaridade mas a formação de professores, assim como na formação de mediadores de toda a 

ordem, momentos curriculares de estudo, exercício e reflexão sobre os três conjuntos de 

fenómenos já enunciados sobre esta matéria. 

 

2.2.1.  Que agentes deveriam ser convocados? 

Todos os agentes envolvidos nos processos educativos, formativos e investigacionais envolvidos 

nos sectores acima referidos, bem como os próprios media e os seus agentes já em exercício. 

 

 

2.3.     Apesar do esforço dos investigadores e do reconhecimento 

internacional, o facto é que tarda em se definir uma política efectiva de 

educação para os Media, porquê? 
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Por várias razões, uma das quais, tem a ver com a própria dificuldade existente entre os 

investigadores em delimitar e definir conceitos base sobre esta problemática, mas que é normal 

face à grande diferença de contextos e de processos quer nacionais quer internacionais. Uma 

outra razão tem forçosamente a ver com fraco entendimento que a generalidade das políticas 

educativas e os seus agentes detêm desta problemática, assim como ainda detêm em muitos 

casos conceitos completamente obsoletos dos processos e mecanismos de formação e educação, 

formal e não formal, não entendendo que se desenvolvem e concretizam todos os dias, de forma 

consciente e inconscientemente, através de todo o tipo de exposição mediática, grandes fluxos de 

socialização, educação e formação em todas as áreas do conhecimento e do comportamento 

humano e social. 

 

 

  

  

 

 

 

 


