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EDUCAR PARA OS MEDIA E PARA CIDADANIA. A CASA DA JUVENTUDE DA PÓVOA DE VARZIM COMO 

ALICERCE ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

“O futuro emergirá como resultado da acção humana”  

(Peccei, 1908-1984) 

 

O homem cria a sua própria realidade. Tem a responsabilidade de ler os acontecimentos. O futuro 

depende praticamente da sua vontade, deriva de uma adequada utilização dos recursos e 

competências próprias para compreender o mundo, tornando-o coerente e significativo para os 

restantes elementos da sociedade.  

 

É, pois, através da acção, que nos propõe Aurelio Peccei, investigador italiano da área da 

economia, que o homem conhece o mundo, a sua realidade e exerce o seu poder de influência. 

Pela experiência e pela comunicação, pela interacção simbólica, o homem vai construindo o seu 

futuro afirmando a sua condição de cidadão amparado nos direitos e nas obrigações. 

 

O homem deve, pela praxis, contribuir para a mudança, para o desenvolvimento individual e 

colectivo, deve empreender um caminho no sentido da oportunidade. Encontrámos neste princípio, 

de execução para a mudança, a motivação essencial da presente pesquisa, contribuir para a 

formação geral dos indivíduos através da educação para os media. 

 

Diante de numerosas e significativas modificações estruturais em alicerces tão importantes como 

as organizações sociais e políticas, caracterizadas pela rapidez, pelos movimentos económicos de 

cariz global, pelos focos de tensão permanente, um movimento imprevisível e cada vez mais 

designado de pós-moderno, em que os meios de comunicação ocupam um lugar central na 

mediação simbólica, urge avançar no sentido de novas ideias, produzindo valor social. 

 

Vivemos uma fase simultaneamente atraente e de repulsa, entre os que se sentem motivados pela 

novidade, pela velocidade dos novos tempos, pelas possibilidades científicas e tecnológicas e os 
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desiludidos pelo fim da cultura tradicional das ideologias, pela fragmentação da estrutura de 

classes, pela volatilidade do pensamento e pelo hedonismo (McQuail, 2003, pp. 115 e 116).  

 

Estamos numa fase de transição e adaptação a um novo modelo de socialização. Não vale a pena 

ignorar, “a globalização não é um incidente passageiro nas nossas vidas (…) é uma mudança das 

próprias circunstâncias em que vivemos. É a nossa maneira de viver actual” (Giddens, 2000). 

 

A tensão social permanente, entre a necessidade de continuidade e a necessidade de inovação e 

mudança, de que fala Peter Drucker (2004, p. 23), é crucial para o desenvolvimento da civilização, 

estimula-nos a fazer algo de diferente, em vez de apenas descobrir uma nova ‘fonte de energia’. 

“Nada é permanente senão a mudança”, já dizia Heraclito em 500 a.C. – precisamos de nos 

reinventar continuadamente. 

 

É neste contexto social de mudança de paradigma que encontramos os media, um sistema em 

franca expansão, com o estatuto de omnipresença, funcionando como principais meios 

integradores e formadores da sociedade, e verificamos a premência em formar audiências com 

uma sensibilidade mais apurada para interpretar os media.  

  

Na passagem do 25º aniversário sobre a Declaração de Grunwald (22 de Janeiro de 1982), 

realizada sob a égide da UNESCO, iniciativa marcante na tomada de consciência internacional 

sobre a importância da Educação para os Media, e depois do recente empenho da Comissão 

Europeia, em realçar o papel da actuação individual e colectiva nas questões da sociedade, com a 

celebração, a partir de 2005, do Ano Europeu da Cidadania pela Educação, julgámos por demais 

pertinente trabalhar sobre e para a educação para os media, contribuindo para uma relação 

equilibrada entre os media e seus receptores. 

 

A nossa iniciativa de investigação procura reflectir sobre esta temática, avaliar a sua implantação, 

tendo por base uma área geográfica definida, propondo novos projectos de estudo e de trabalho e 

o alargamento e sua implantação a áreas menos desenvolvidas a nível nacional, como sejam os 

espaços de juventude e de animação sociocultural. 

Ao debruçarmo-nos sobre o conceito de Educação para os Media conhecemos um conjunto de 

teorias e modalidades práticas com o objectivo de desenvolver a consciência crítica e a faculdade 
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de iniciativa diante dos meios de comunicação social (Pereira, 2000). De resto, esta ideia do 

desenvolvimento do espírito crítico, relativa às produções mediáticas, que reúne um consenso 

alargado de autores, implica a compreensão dos media na sua mensagem analítica, socialmente 

construída, ou seja, perceber que o trabalho dos media é caracterizado por uma construção social 

(Aguaded, s.d.; Pinto, 1988; Masterman, 1988; Bazalgette, 1992; Bunckingham, 1999).  

 

Têm sido numerosos os estudos e as afirmações relativas às influências dos meios de 

comunicação no comportamento das pessoas, especialmente nos mais jovens. Não raras vezes, 

os meios são acusados de provocarem comportamentos inadequados – silêncios prolongados 

entre os vários membros da família, nomeadamente a falta de diálogo e da interacção afectiva, a 

transmissão de atitudes violentas, incentivo ao ócio, ao incumprimento de tarefas caseiras 

importantes, ao consumismo desregrado e compulsivo, enfim ao isolamento e ao individualismo 

dos cidadãos.   

 

Como sublinha o investigador espanhol Aguaded Gómez, formar os jovens de hoje nas novas 

linguagens audiovisuais é, por isso, o desafio e o compromisso indispensável de uma sociedade 

que procura o desenvolvimento equilibrado dos seus agentes, isto é, uma actuação livre, 

responsável, crítica e criativa no espaço público.  

 

Daí que pareça ser, cada vez mais, imprescindível a aprendizagem da arte de navegar. Não 

apenas no sentido de aprender as artes da navegação e de conhecer as suas técnicas e 

instrumentos, mas, igualmente, no sentido de saber definir rotas e destinos, “de considerar 

processos e técnicas de orientação, de permanentemente interrogar os porquês das viagens 

próprias e alheias. Sem este quadro programático, não será difícil deixar-se conduzir pelo chamariz 

das sereias, esquecendo os adamastores” (Pinto, 1999, p. 338). 

 

Não será, portanto, descabido associar esta área de formação social com a cidadania. Ao dotar os 

indivíduos da capacidade de ler atentamente os media, de compreender as indústrias e as 

políticas que as norteiam, de os alertar para os direitos e deveres face aos media e a capacidade 

de tomar a palavra e se exprimir através deles (Pinto, 2003), estamos a promover um movimento 

de acção social para agir criticamente, assumindo inteiramente a sua condição de cidadãos 

responsáveis. Neste contexto, mais uma vez, de acção e mudança, devem ser convocados 
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diversos agentes, concretamente as escolas, os próprios meios de comunicação e os centros de 

formação extra-escolar, destacados de modo especial neste trabalho.   

 

As Casas da Juventude são um equipamento cultural e de lazer recente em Portugal. A primeira 

instituição do género surgiu, precisamente, na Póvoa de Varzim, faz, em Fevereiro de 2007, 10 

anos e, desde então, o seu projecto disseminou-se um pouco por todo o país, respondendo a uma 

necessidade de complemento educativo aos tradicionais estabelecimentos de ensino, associações, 

clubes de bairro, etc., fornecendo às novas gerações diversas linhas de apoio e informação no 

desenvolvimento de actividades culturais e de lazer, ou seja, desenvolveu-se uma nova 

componente da estratégia de formação do indivíduo em ordem a juventudes melhor preparadas 

para intervir socialmente. 

 

Embora não haja um estudo científico que faça a avaliação sobre o contributo dado por estes 

equipamentos no desenvolvimento social, podemos afirmar, com a segurança de quem pôde 

observar de perto o trabalho quotidiano destas instituições, que a sua intervenção é positiva, onde 

a população jovem/adolescente, sobretudo a mais carenciada, mas não só, contacta com 

equipamentos até aqui distantes e com uma nova atitude em que a cultura, o convívio e o lazer 

são instrumentos principais. 

 

Perceber a relevância da aplicação de um projecto de Educação para os Media e para a Cidadania 

num contexto específico de animação sociocultural, como a Casa da Juventude da Póvoa de 

Varzim, perceber a disponibilidade e a consciência dos agentes locais para um investimento deste 

género, bem como conhecer a predisposição do público utente da instituição e principais 

destinatários, foi a nossa preocupação.  

 

Para o efeito, delineámos uma estratégia de observação do nosso objecto, que passou pela 

realização de 10 entrevistas a agentes envolvidos na problemática da educação para os media, na 

política de desenvolvimento local e na educação em geral, para além da realização de um 

inquérito a 20 utentes da Casa da Juventude da Póvoa de Varzim, com vista a apurar o seu 

comportamento face aos media, fora e dentro da instituição, e a sua predisposição para participar 

num plano de formação relativa aos meios. 
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A seguir, passámos a dissecar o conjunto de dados e informações recolhidas, tendo optado pelo 

método de análise de conteúdo de natureza qualitativa, confrontando as perspectivas conceptuais 

com os resultados reais efectivos da recolha de informação, tendo em conta as várias categorias 

temáticas apontadas. 

 

O roteiro da investigação encontra-se dividido em 5 capítulos. O primeiro, dedicado à apresentação 

do horizonte teórico de investigação, o segundo, relativo à observação do caso concreto da casa da 

juventude, o terceiro, refere-se ao projecto de investigação, debruçando-se sobre o problema, os 

objectivos e as hipóteses, o quarto, virado para os contributos da investigação, nomeadamente 

com a análise de conteúdo das entrevistas, e o quinto, destinado à apresentação de uma proposta 

de educação para os media em contexto de animação sociocultural.  

 

Por fim, apresentamos as conclusões, onde relevamos o contributo do estudo agora realizado, 

levantamos questões e abrimos a porta para novas acções de investigação fundamentais para a 

formação de uma sociedade mais profícua, participativa e atenta.   
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Capítulo 1 

HORIZONTE TEÓRICO DO PROJECTO INVESTIGAÇÃO 

 

 
1. Educar para a Cidadania  

 
 
Começamos por nos referir à actualidade do tema da Cidadania e da responsabilidade social.  

 

Em 2005, a União Europeia decidiu dar ênfase especial à educação para a cidadania ao promover 

o Ano Europeu da Cidadania pela Educação:  

“2005 – European Year of Citizenship through Education (EYCE) - Democracy should be learned 

and lived on an everyday basis! 2005 will be European Year of Citizenship through Education. The 

aim is to launch throughout Europe a campaign to popularise and put into practice the education 

for democratic citizenship policies and programmes developed within the Council of Europe”. ”If 

education is an investment for the future, education for citizenship is an investment for Europe's 

democratic future. Democracy is not something that can be taken for granted. Nor is it an abstract 

concept. It calls for a commitment and responsible action by citizens in their everyday lives”. (cit in, 

2005, http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1300&idnews=1841&genre=20) 

 
 

A necessidade de activar a consciência democrática, no sentido da tolerância e da disponibilidade 

para os outros tem sido, nos últimos anos, uma preocupação generalizada de responsáveis 

políticos e de educadores um pouco por toda a parte.   

 

É indicativo que esta temática esteja claramente na moda. Durante vários anos (cit in Fonseca, 

2000, p.14-15) realizaram-se diferentes seminários, por iniciativa do Conselho da Europa, para a 

analisar o tema da “Educação de adultos, Democracia e Desenvolvimento”, apercebendo-se de 

vários constrangimentos ao desenvolvimento global de uma cidadania democrática e que 

passamos a apresentar: 

 

1. “vivemos um tempo de pobreza linguística e estética; o conformismo ditado pela monocultura 

dos media inibe as formas de expressão individual e comunitária, reforçando a dependência; 

2. a linguagem da educação destaca frequentemente as oportunidades colocadas à disposição 

dos estudantes para compreender, participar, intervir, etc.; no entanto, como poderemos falar 
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de cidadania quando, para uma substancial parte da população, os direitos linguísticos, 

culturais, educacionais e sociais nem sempre são respeitados? 

3. a discriminação efectiva relativamente a questões como o acesso ao emprego ou à 

informação inibe o desenvolvimento de largas camadas da população, correndo-se o risco da 

marginalização e conduzindo esses grupos populacionais a uma atitude defensiva e de 

resistência”. 

 

A percepção dos recentes acontecimentos sociais e políticos no mundo, a complexidade dos novos 

desafios e o sistema de organização política e social da maioria dos países, alicerçados na 

representatividade das populações, exige cidadãos cada vez mais esclarecidos, convictos e 

envolvidos no problemas que os afligem para poderem decidir. 

 

Esta preocupação de responsabilidade social, individual e colectiva, é antiga, provém do termo 

“cidadão”, habitante da cidade, traduz um conceito grego, “político”, habitante da ‘polis’, a cidade-

estado. “Na Grécia, político não era especificamente o governante mas qualquer adulto livre, 

detentor de direitos e deveres, participante activo nas actividades públicas” (Beltrão, Nascimento, 

s.d, p.20). 

 

Os problemas de um país não serão resolvidos apenas pela acção do Estado ou do mercado. É 

preciso um novo pacto, que ressalve o dever do Estado em garantir as condições básicas de 

cidadania, de liberdade do mercado e da competição económica e, evitando o conflito entre esses 

dois interesses, permita a influência de entidades comunitárias. O recurso permanente aos 

cidadãos, através das organizações não-governamentais, aos grupos religiosos, aos movimentos 

profissionais, como os médicos sem fronteiras, representa uma válvula de escape nas deficiências 

do Estado e do próprio mercado para resolver muitas situações. Por exemplo, é a entidade de 

direitos civis (como a Deco) que vai defender os interesses do cidadão junto da Justiça. É a 

solidariedade de uma organização religiosa que pode ajudar muitos desempregados excluídos pelo 

mercado (Rocha, 2002). 

 
Os movimentos sociais são imprescindíveis para a construção da sociedade, precisam da 

edificação de uma educação de qualidade voltada para a construção de uma cidadania em que os 

cidadãos, efectivamente, participem nas decisões políticas que os afectam.  
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Seguindo o pensamento de Canivez (cit in Ribeiro, s.d., p.3), “a escola institui a cidadania”, pelo 

que, as acções e as concepções do povo enquanto sujeito político exigem “uma revisão profunda 

na relação tradicional entre educação, cidadania e participação política” (Arroyo, 1995, p. 74, cit 

in Ribeiro), exigem uma relação próxima dos vários interlocutores para a criação de programas 

integrados de actuação. 

 

Parece consensual afirmar o papel central da educação na preparação dos cidadãos para o futuro, 

uma educação como instrumento mais adequado para a alfabetização e portadora de uma 

sensibilidade apurada para os novos problemas. 

 

“O sistema educativo tem pois, por missão explícita e implícita, de preparar cada um para este 

papel social. Nas sociedades complexas actuais a participação em projectos comuns ultrapassa 

em muito a ordem do político em sentido estrito (“Educação um tesouro a descobrir”. Relatório 

para a Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, 1996)  

 
A enorme velocidade a que se processa a mudança exige melhor educação, redefinindo o seu 

papel, no sentido de preparar os jovens para a inserção no mundo do trabalho e de lhes 

proporcionar condições de desenvolvimento pessoal e social, de modo a compreenderem o seu 

papel enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade simultaneamente local e global. (Beltrão, 

Nascimento, s.d., p.26-27) 

 

O plano curricular tem de armar cada pessoa para uma actividade profissional, cultural e 

associativa, de modo a poder assumir as suas responsabilidades em relação aos outros e ao seu 

meio ambiente. Terá de ser um programa de ensino de ‘banda larga’ --- uma sólida formação que 

servirá de base a toda e qualquer especialização futura.  

 

Os conteúdos da educação para a cidadania pressupõem a contribuição de várias disciplinas, é 

um conhecimento transversal, originando, segundo Stiefel et al (2002, p. 9), o desenvolvimento de 

determinadas competências, entendo a competência como a capacidade actuar eficazmente com 

as situações propostas pela vida real. A cidadania activa caracteriza-se pela capacidade de 

resposta, por não apenas ‘saber’ (ter conhecimento), mas também por ‘saber fazer’, o que supõe 

dispor de uma ampla gama de recursos – cognitivos, afectivos, sociais, etc. 
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Fonseca (2000, p.19-20) propõe uma série de temáticas para serem desenvolvidas pelos 

educadores, no campo da educação para a cidadania, e que resultam das dinâmicas de evolução 

das sociedades:  

 

1. O desafio social da diversidade, da diferenciação, do multiculturalismo, assumindo que educar 

para a cidadania é, também, educar para o reconhecimento, para o respeito e para a cultura 

da diferença; 

2. Os fenómenos crescentes de exclusão social (de todo o género, a começar pela iliteracia e a 

acabar na ausência de protecção à velhice) questionam o próprio conceito de ‘cidadão’ e 

surgem hoje como um dos principais obstáculos a um exercício pleno de cidadania por um 

número considerável de indivíduos; 

3. O “regresso” dos valores à educação e ao debate sobre o sentido de uma educação com ou 

para valores mercê ser assinalado como um tema pleno de oportunidade no âmbito de uma 

abordagem contemporânea da acção educativa no campo da cidadania; 

4. A ecologia, o ambiente, a procura de um desenvolvimento sustentável, onde o ser humano e 

aquilo que o rodeia vivam de forma equilibrada, constituem temáticas quase inesgotáveis para 

tornar próxima e significativa a educação neste domínio; 

5. Por fim, a Europa, o resto do mundo, a integração num espaço mais vasto, a consideração de 

que ser cidadão português é também assumir uma identidade transnacional sem renunciar ao 

património, aos símbolos e às narrativas da nação a que se pertence; 

 

São tópicos de referência para o estudo e dinamização da educação para a cidadania, procurando 

aplicar-se de acordo com os contextos de realização. Este quadro-programa tem em linha de conta 

a necessidade de envolver, desde o início, a criança e o jovem para que se sintam claramente 

integrados e não como espectadores que aguardam, pacientemente, a sua vez de participar e 

intervir. 

 

No fundo o grande objectivo da educação para a cidadania é implicar as crianças e os jovens nas 

realidades de natureza cívica com os quais se vejam confrontados, a nível local, nacional ou 

global. Nesse diálogo com a realidade dos factos, perceberão os seus contextos de vida, 

participarão e influenciarão o seu futuro e dos demais, aprenderão, crescendo, e constroem a nova 

sociedade. (Fonseca, 2000, p.22) 
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As sociedades democráticas precisam de cidadãos críticos relativamente aos temas suscitados. 

Cidadãos capazes de construir a sua opinião com autonomia e que participem activamente nas 

decisões que dizem respeito a todos, sujeitos que não deleguem a suas decisões e não desistam 

de exercer o seu dever de gestão política sobre a comunidade a que pertencem. (Aguilar et al, cit 

in Stiefel, 2002, p.13) 

 

Educar para a cidadania é assumir a responsabilidade social de intervir, por si e pela comunidade.      

  

 

2. A animação sociocultural como motor de progresso social  

 

 

Para compreender o conceito em redor do qual se desenvolve a animação sociocultural é preciso 

atender ao próprio conceito de cultura. A ideia de cultura na animação sociocultural está 

intrinsecamente ligado ao de antropologia cultural, isto é, respeitando a definição estabelecida em 

1871 pelo britânico Edward Tylor (cit in Bernet, 1998, p.20) em que: 

 

“a cultura é o modo complexo que inclui conhecimentos, convicções, arte, leis, moral, costumes e qualquer 

outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem na qualidade de membro de uma sociedade”.    

 

São diversas as formas de caracterizar em que consiste a animação sociocultural.  

 

 Pode ser entendida como uma acção, intervenção, actuação, logo, muito orientada 

para aquilo que o agente faz; 

 Como actividade ou prática social, num sentido mais orientado para aquilo que o 

agente promove em conjunto com os destinatários; 

 Como método, uma maneira de proceder ou uma técnica, um meio, um instrumento 

de acção. Também como metodologia ou ‘tecnologia’; 

 Como processo, destacando-se aqui a dimensão dinâmica ou processual da animação 

sociocultural numa espécie de sucessão evolutiva ou progressiva de acontecimentos; 

 Como programa ou projecto, salientando-se o trabalho de concepção das actividades, 

dos processos, das acções; 
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 Como função social, talvez a mais significativa, na medida em que a caracteriza como 

uma acção que deve estar presente em qualquer comunidade ou sociedade; 

 Como factor de desenvolvimento, salientando-se o seu carácter operativo no sentido 

de gerar, produzir, dar lugar, causar ou motivar resultados ou processos; 

 (cit in  Bernet, 1998, pp.25-26) 

 

Ao enumerarmos estas características diversas da animação sociocultural pretendemos 

demonstrar o carácter multidimensional do seu espectro e a sua capacidade de acção social. 

Poucas são as matérias que não se enquadram ou não tenham exequibilidade através da 

animação sociocultural: “desde finalidades tão genéricas, como a «transformação da sociedade» 

ou a «formação integral da pessoa», até propósitos tão radicais, como a «autogestão social», 

passando por formulações tão concretas, como «dar a conhecer o folclore». (Bernet, 1998, p. 26) 

 

Ao procurarmos uma definição para a animação sociocultural, constatámos a existência de um 

conjunto profuso de ideias possíveis de reunir no seu seio, de resto, demonstrado pelos vários 

componentes reunidos anteriormente em redor das características da animação sociocultural. 

Porém, avançamos a proposta feita por Jaume Trilla Bernet (1998, p. 29) que se refere, como: 

 

“o conjunto de acções realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade (ou sector da 

mesma) e dentro do âmbito de um território concreto, com o objectivo principal de promover nos seus 

membros uma atitude de participação activa no processo do seu próprio desenvolvimento quer social quer 

cultural”.    

 

A animação sociocultural esteve sempre presente no quotidiano das sociedades. É, no entanto, já 

no Século XX que toma conta de uma parte substancial do nosso tempo, funcionando em alguns 

países como uma ferramenta de aprendizagem e formação social. “(...) La animación apareció en 

Francia durante la Posguerra. Después de 1945 en aquel país se sentía la necesidad de que el 

pueblo recuperase los valores democráticos europeos hundidos por la ocupación nazi (...)” 

(Quintana, 1993, p. 5).  

 

Tivemos um tempo em que a preocupação maior dos responsáveis políticos era produzir para a 

satisfação das necessidades básicas – alimentação, habitação, protecção sanitária, etc. – depois 

foi o evoluir no sentido mais geral, em que o principal objectivo era produzir para ganhar dinheiro, 
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protagonismo e poder. Seguidamente, com a formação das primeiras urbes, verdadeiros viveiros 

de mão-de-obra industrial, que exibiam condições sociais degradantes, tiveram início as primeiras 

contestações organizadas pela população, marcando o princípio de um movimento renovador em 

defesa das pessoas e dos seus legítimos direitos. 

 

Foi nestes aglomerados populacionais que, funcionando como alfobre de culturas e 

comportamentos, se tomou consciência da necessidade de mudança, um movimento que ainda 

hoje persiste no sentido de uma sociedade mais equilibrada, em que os direitos dos cidadãos 

sejam salvaguardados.  

 

Foi então que muitos, mas principalmente jovens, contestaram ou rejeitaram a sociedade e as 

suas instituições, tanto a nível nacional como internacional, por não responderem às suas 

necessidades e aspirações. Assim, para além da garantia de novas condições sociais, os 

responsáveis políticos entenderam dar prioridade ao fomento e organização dos tempos livres para 

o bem-estar das pessoas,  

 

“(..) la Animación es un tipo de acción social adecuado a las características y necesidades 

de la sociedade postindustrial (...) el hombre participe en todo tipo de manifestaciones que 

le proporcionen placer, descanso, cultura y serenidad (..)”(Quintana, 1993, p. 5).  

 

De facto, a organização e fomento animação sociocultural constitui uma forma privilegiada de 

vivência, de educação, contribuindo, de forma decisiva, para a integração social e profissional das 

populações. 

 

A sua importância e o seu protagonismo no equilíbrio social manifesta-se de forma evidente no 

Século XX, com os movimentos, dos loucos anos 20, na Europa ocidental, do American Dream ao 

Star System, nos Estados Unidos, que surgiram com a grande depressão provocada pelo “crash” 

económico de 1929, ou ainda, mas num sentido mais instrumentalizador e autoritário, com os 

movimentos culturais, na ex-Europa soviética, com as políticas de fomento cultural e desportivo, na 

Revolução Cultural da China, em 1948, com a Juventude Hitleriana, na Alemanha, e com a 

Mocidade Portuguesa, em Portugal. 
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Em todos estes momentos a preocupação dos responsáveis foi criar um ambiente de 

aprendizagem, de divertimento, de distracção de modo a, nuns casos, disfarçar dos verdadeiros 

problemas, e noutros casos, onde os regimes privilegiavam a liberdade, de entusiasmar as 

populações para o progresso e desenvolvimento social. 

 

“(...) la animación sociocultural es una actuatión intencional para transformar las actitudes 

individuales y colectivas mediante la práctica de actividades sociales, culturales y lúdicas, 

hechas de un modo participativo (...)” (Quintana, 1993, p. 5). 

 

Com a afirmação dos direitos humanos e com o desenvolvimento de políticas mais humanistas, 

baseadas na livre expressão do homem, assistimos à criação de organismos que se dedicaram ao 

fomento de políticas de animação sociocultural e tempos livres: as associações, os grupos 

recreativos, etc, e à inclusão nos governos de ministérios com a exclusiva responsabilidade de 

fomentar a animação e a ocupação dos tempos livres e cultura. 

   

Após um tempo marcado pela forte produção industrial, por sociedades arrogantes, dominadas 

por leis mais restritivas, assistimos à afirmação democrática dos valores humanos e à expressão 

de diferentes sensibilidades, com leis mais abertas que estimularam a expressão de uma nova 

cidadania. 

 

A animação sociocultural assume assim uma importância crescente nas sociedades mais 

desenvolvidas. Para além de constituir o local ideal para o desenvolvimento de novas atitudes, 

novas ideologias, novos posicionamentos políticos, pois a atitude é de permanente reflexão e 

crítica do presente, tornou-se uma área de formação essencial das sociedades e em especial dos 

jovens: “(...) defendemos no passado e mantemos que devem ser aumentadas as oportunidades 

aos jovens para compreender e participar em todas as transformações que se verificarem(...)” 

(Rodrigues, 1987, p. 13). 

   

A juventude revela-se a principal participante desta vertente de actividade social. Por um lado, 

pelas suas características, de mudança, de transformação, pela sua disponibilidade para o que é 

novo, pela sua energia, e por outro, por ser o sector social que representa e assegura o futuro das 

sociedades e, por consequência, aquele a quem se deve, com cuidado, facilitar referências, 
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exemplos e hábitos culturais do grupo em que está inserido de modo a que a integração se dê de 

forma plena e sem prejuízos de futuro. “(...) É assim que o jovem anseia receber da sociedade a 

formação que lhe permita a integração na vida colectiva, no respeito pelos valores que o orientam 

(...)” (Rodrigues, 1987, p. 14). 

   

Por conseguinte, falar hoje da animação sociocultural é falar de uma parte essencial do quotidiano 

das sociedades, dos seus valores, do seu património humano e artístico, da sua formação, da sua 

ética, do seu conhecimento e do seu desenvolvimento. É falar de um direito consagrado na 

Constituição dos países, um direito de cidadania. 

 
 

3. A relevância social da comunicação 

 

 

A emergência da comunicação está intimamente ligada ao desenvolvimento tecnológico 

experimentado nos últimos tempos, onde os media ocupam um lugar de destaque enquanto meios 

integradores e formadores da sociedade.  

 

Por toda a parte se fala da comunicação. Surge claramente como problema e como ponto de 

partida para questionar a experiência e o desenvolvimento do quotidiano (Rodrigues, 1997, p. 23). 

As técnicas libertaram o homem das condicionantes ancestrais do tempo e do espaço, permitindo-

lhe ver, falar e estabelecer um intercâmbio com todas as partes do planeta, todos os dias, 

permanentemente. Assistimos ao triunfo técnico e económico da comunicação, uma necessidade 

antropológica fundamental. (Wolton, 1995, p. 31).  

 

A comunicação é um processo multidimensional e diverso, “(...) não é um acto singular e unificado 

mas um processo constituído por numerosos comportamentos (...)”(Littlejohn, 1988, p. 34). 

   

“(...) Comunicação é falarmos uns com os outros, é a televisão, é divulgar informação, é o 

nosso penteado, é a crítica literária: a lista é interminável. Eis um dos problemas com que 

os académicos se deparam: poderemos aplicar correctamente a expressão “objecto de 
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estudo” a algo tão diverso e multifacetado como é, realmente, a Comunicação Humana? 

(...)” (Fiske, 1991, p. 13) 

 

Um dos pioneiros do estudo desta área, Charles Cooley (cit. in Santos, 1995), observou, em 1909, 

que a comunicação é “o mecanismo através do qual existem e se desenvolvem as relações 

humanas”. A definição de Cooley remete-nos para a noção de que o acto de comunicar é uma das 

formas fundamentais de existência. Tudo o que é vida é comunicação, porque implica 

necessariamente o transporte de ideias e objectos de um ponto para o outro, ou seja comunicar 

significa essencialmente transmitir sentidos, casuais ou intencionais, de um ponto para o outro.  

 

Segundo Wolton (1999, pp. 15-16) a comunicação distingue-se em três dimensões principais: “a 

comunicação directa”, “a comunicação técnica” e a comunicação funcional”, uma distinção que, 

na nossa perspectiva, espelha bem a sua amplitude social. 

 

A comunicação directa é, antes de mais, uma experiência fundamental do homem. Comunicar 

consiste em trocar algo com alguém, em interagir com um indivíduo ou com uma colectividade. O 

acto banal de comunicação condensa, na realidade, a História de uma cultura ou de uma 

sociedade. 

 

A comunicação directa é um processo complexo que depende da compreensão dos significados 

psicossociais assimilados e através do qual se faz a transmissão interpessoal de atitudes, 

sentimentos, valores, pensamentos, que permite a interacção social, (cit in Littlejohn, 1988, p. 37) 

“(...) é o intercâmbio verbal de pensamento ou ideia (...) (Hoben, 1954), “(...) é o processo pelo 

qual os outros nos compreendem e, em contrapartida, esforçamo-nos por compreendê-los. É um 

processo dinâmico, mudando e variando constantemente em resposta à situação actual (...)” 

(Anderson, 1959). 

 

A comunicação directa é “interacção social através de mensagens”. É o processo de transmitir 

ideias entre os indivíduos. Sem comunicação não há transmissão de normas, não há socialização, 

não há cultura. (Fiske, 1991)  
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A comunicação é, também, o conjunto das técnicas que, num século, quebrou as condições 

ancestrais da comunicação directa para as substituir pelo reino da comunicação à distância.  

 

Comunicar (cit in Santos, 1995) é significar, através de qualquer meio. Durante milénios, isso quis 

dizer que o acto de comunicação se limitou aos sinais sonoros, visuais e sensoriais emitidos pelo 

corpo humano. Mas houve uma altura em que o homem por necessidade, curiosidade e invenção 

alcançou a possibilidade de ir mais longe e ultrapassou a barreira da distância e inventou aquilo a 

que Marshall Mcluhan designaria de “extensões dos sentidos”, ou seja, com a evolução da 

técnica, estávamos a criar os meios de grande difusão que dariam lugar à comunicação de massa.  

 

“(...) Hoje em dia entendemos por comunicação tanto a comunicação directa entre duas ou mais pessoas, 

como a troca à distância mediatizada pelas tecnologias ( telefone, televisão, rádio, informática, telemática...). 

Os progressos foram de tal maneira imensos, as realizações tão evidentes que, hoje em dia, estabelecer um 

intercâmbio instantaneamente, de um lado para o outro do mundo, através do som, da imagem ou dos 

dados, é uma banalidade (Wolton, 1999, p. 15). 

 

Finalmente, a comunicação (cit in Wolton, 1999) tornou-se uma necessidade social funcional. A 

partir do momento em que o modelo dominante é o de abertura, tanto para o comércio como 

paras as trocas e para a diplomacia, as técnicas de comunicação desempenham um papel 

objectivo indispensável. Se tudo está aberto e em interacção com uma divisão internacional do 

trabalho, então os sistemas técnicos, dos computadores às redes e aos satélites, são uma 

necessidade funcional. 

 

Estes três passos são, a nosso ver, essenciais para explicar as relações humanas a sua 

importância e inevitabilidade na dinâmica da sociedade, a produção e reprodução do sistema 

social, ou seja, demonstrar a relevância social da comunicação. 

 

Tal como propõem dois autores fundamentais da teoria sociológica (cit in Pinto, 2000, pp. 42-45), 

Bourdieu e Giddens, na formação geral do indivíduo e da sociedade, o homem constrói o seu 

mundo social. Para Bourdieu o individuo cria o seu Habitus como estrutura que organiza as 

práticas sociais e a percepção do mundo e estabelece o seu lugar dentro da divisão de classes, e 

Giddens fala da “teoria da estruturação” da sociedade, uma organização interactiva entre os 
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agentes e o sistema, “através  da sua acção, os actores produzem e reproduzem as estruturas 

sociais”.  

 

A concepção deste sistema de organização da sociedade conjuga-se com um outro processo de 

formação de significados no indivíduo, “(...) o interaccionismo simbólico, (cit in Littlejohn, 1988, p. 

65), formulação oriunda principalmente do campo da sociologia e que nos fornece uma ampla 

perspectiva sobre o papel da comunicação em sociedade (...)”. 

 

“(...) A comunicação não é um produto mas um processo de troca simbólica generalizada, processo de que 

se alimenta a sociabilidade, que gera os laços sociais que estabelecemos com os outros (...) é mediatizada 

por símbolos culturais concebidos, elaborados e legados por gerações sucessivas, como a linguagem verbal, 

os gestos e os comportamentos, o vestuário, a arte (...)” (Rodrigues, 1994, p. 22). 

 

O processo de comunicação está profundamente ligado à constituição de uma esfera pública, 

responsável pela criação e pela manutenção das regularidades que ditam as normas daquilo que é 

conforme à sociedade relativo a um espaço e um tempo determinado, assim como definem o 

estatuto e os papéis dos agentes e dos actores sociais (Rodrigues, 1997, p. 141). A esfera pública 

é a cena onde tudo ganha maior visibilidade, é o palco onde decorrem as interacções 

determinantes para a constituição do sistema social.  

 

É neste contexto da esfera pública que coexistem os vários campos sociais, uma pluralidade feita 

de múltiplas singularidades. Este entendimento fragmentado do ‘mundo comum’ prende-se com a 

afirmação e autonomização dos diferentes planos da experiência humana, com vista a uma maior 

eficácia face aos objectivos e competências. A divisão social em diferentes campos surge “pelo 

reconhecimento público do direito à institucionalização de esferas de experiência e à sua 

imposição como fontes de legitimidade para criar, gerir, inculcar e sancionar uma ordem axiológica 

própria” (Rodrigues, 1997, p. 142). Um campo social é, portanto, uma área de acção 

perfeitamente instituída, a saber, o religioso, a família, o militar, o político, o científico, etc. 

 

Na configuração social do sistema está um outro campo de acção com uma ordem axiológica 

própria, onde o valor de mediação entre os vários campos sociais se assume como principal 

atributo, referimo-nos ao ‘campo dos media’. Neste espaço concreto de acção e mediação, 
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decorrem as interacções e disputas entre os vários campos, socorrendo-se de todos os dispositivos 

ao seu alcance, para atingirem os seus objectivos e a afirmação dos seus interesses.  

 

A afirmação do campo dos media é simultâneo com o crescimento social, económico e cultural 

verificado no mundo e a necessidade de configurar uma relativa homogeneidade da sua estrutura 

e assegurar um entendimento nos princípios, objectivos, prioridades e modalidades de acção. A 

legitimidade do campo dos media advém da sua natureza vicária assente “na elaboração, na 

gestão, na inculcação e na sanção dos valores de representação, de transparência e de 

legibilidade do mundo da experiência” (Rodrigues, 1997, p.155) num quadro social caracterizado 

pela experiência diversa sobre o mundo. 

 

“A leitura do jornal é a oração matinal do ateu”, escreveu Hegel (cit in Rebelo, 2003, p.25) para 

sublinhar que todos, até o ateu, têm necessidade de um sentido fundador. A partir desta máxima 

hegeliana, hoje, constatamos que esse procedimento passa também pelo recurso a outros meios à 

disposição, nomeadamente a televisão e a emergente Internet.  

 

A interpretação da esfera social e dos vários campos coexistentes surge dividida entre os cépticos 

e os eufóricos do exercício de mediação e das novas possibilidades técnicas dos media. Devemos, 

todavia, adoptar uma posição prudente relativamente a uns e outros e procurar desenvolver, 

constantemente, quadros explicativos actualizados, parafraseando Max Weber (cit in Rebelo 2003, 

p. 25), “permitam ao leitor, ao auditor, ao telespectador, ao internauta, compreender, por 

interpretação, a actividade social”.  

 

Neste quadro de crescente protagonismo dos media na mediação e formatação da esfera social, a 

institucionalização da Educação para os media, nos diferentes contextos formais e não formais, 

surge como um dos alicerces essenciais para dotar o público das competências interpretativas 

necessárias para a leitura crítica dos acontecimentos. É preciso “olhar de outra maneira para ver 

melhor” (Virilio, 2000).  
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4. A sociedade em relação com os media  

 

 

Hoje, é impossível compreender o processo de relações políticas ou económicas, questionar sobre 

a cultura ou identidade pessoal e até sobre a educação, sem ter em conta o papel dos media.  

 

Assistimos a uma progressiva penetração e influência dos media em todas as áreas da nossa vida, 

fruto de significativas mudanças sociais. O desenvolvimento tecnológico, que permitiu o 

alargamento de oferta quer em dispositivos quer em conteúdos para os consumidores, não 

trazendo necessariamente mais qualidade; o desenvolvimento económico, que permitiu aos meios, 

enquanto principais agentes, ampliar a comercialização da cultura contemporânea; o 

desenvolvimento social, revelando novas formas de sociabilidade caracterizada pela erosão 

contínua na organização tradicional das famílias, pela proliferação de novas formas de organização 

mais individual e autónoma, promovida via meios de comunicação social; e a globalização, muito 

pela responsabilidade das grandes organizações mediáticas que procuram alargar o seu mercado, 

descentralizam os seus serviços, actuam de forma global e local e criam comunidades de 

interesses que ultrapassam as fronteiras tradicionais.  

 

Nós aprendemos sobre o mundo e sobre a nossa realidade antes de mais pelos media. Mas os 

media, pura e simplesmente, não nos dão o mundo tal e qual. Eles apresentam-nos um mundo 

interpretado, trabalhado e recortado. 

 

A televisão, os Jogos de Vídeo, a Rádio, a Internet não são instrumentos neutros e inofensivos, não 

são apenas meios de informação, espectáculo e entretenimento. São antes de mais meios 

’tradutores’ da sociedade, eles são instituídos por nós, mas acabam por nos instituir por fim. 

Exemplo disso, o discurso publicitário e a sua capacidade e intenção performativa com vista a 

incentivar comportamentos favoráveis aos seus produtos. Investem-se recursos materiais e 

financeiros avultados e os resultados quase sempre surgem junto dos consumidores após a 

elaboração ardilosa de textos e imagens de um spot para uma campanha. 

Os media, na pluralidade dos seus suportes e das suas linguagens, na multiplicação incessante 

dos seus conteúdos, na sua omnipresença na vida dos indivíduos e dos grupos sociais, configuram 
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hoje uma espécie de incontornável ‘ecossistema informativo’. As novas gerações nascem e 

crescem neste ambiente, que se apresenta como realidade ‘natural’ e ‘transparente’ (Pinto, 

2000). 

Mcluhan (s.d, p. 21-23) antecipou-se, prevendo a influência dos media no modo como 

experimentamos o mundo. Os media são “extensões do homem”, dos nossos sentidos, são 

importantes mediadores na nossa educação e formação – “o meio é a mensagem”. “O estudante 

dos meios de comunicação não deve ter apenas em conta a gíria, como um guia para a percepção 

em transformação, mas também estudar esses meios enquanto introdutores de novos hábitos de 

percepção” (Mcluhan, s.d., p. 10). 

 

No mesmo sentido da influência dos media na educação dos receptores, um seu discípulo, 

Kerckhove (1991), refere que os media são a “Pele da Cultura”, isto é, sem ser tão determinista, 

ele afirma que os media, em especial os novos media, vão interferir na nossa cultura, na nossa 

vida social, mas a um nível superficial, a nível da pele. 

 

Paul Virilio (2000, pp. 7-11) tem sido uma voz céptica no debate das novas tecnologias. Não 

sendo um conservador, no sentido de não aceitar o progresso, chama atenção para o preço, o 

“acidente” que a inovação técnica traz, iludida por uma sociedade tecnocrata e positivista. 

 

A partir de uma visão determinista do desenvolvimento tecnológico, a crítica de Virilio, entende que 

as novas técnicas (os novos media) sequestram, seduzem, simulam a realidade, fazem 

desaparecer a realidade. “Todos estes temas dedicados às teletecnologias da informação falam 

sobre a matéria e para a sua aparente negação, a imaterialidade. Como se, com esta última, na 

forma da instantaneidade, nada viesse a restar da matéria-mundo; como se, com ela, o espaço e o 

humano continuassem a retrair-se”. 

 

De acordo com o autor francês (Virilio, 2000, p. 159), a primeira das seduções das tecnologias é a 

velocidade, a capacidade de romper com o previsível, como instrumento de controlo e dominação, 

mas também de risco, de precipitação em direcção a uma nova desordem mundial em que parar 

significa morrer. A vertigem da aceleração faz com que a informação conhecida não coincida com 
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a realidade vivida, porque a realidade vai mais rápida que a informação. Por isso, controlar a 

tecnologia, a velocidade da mudança, é controlar a sociedade, o espaço e a informação. 

 

Têm sido várias as perspectivas publicadas sobre a influência e consequência dos meios na 

sociedade, todavia, entre as perspectivas radicais pessimistas, que nos remetem para um regime 

totalitário, e as perspectivas optimistas utópicas, que nos remetem para um regime de total 

liberdade, somos favoráveis àquelas mais prudentes e cautelosas, como McQuail (2003, p. 120-

131) que referem a chegada dos “novos media” e as suas “alternativas funcionais” e não tanto o 

seu determinismo sociológico. 

 

Um dado podemos retirar deste período de transição e de implantação da “sociedade de 

informação”, a necessidade de reforçarmos o conhecimento teórico das pessoas. Daniel Bell 

salienta (cit in, McQuail, 2003, p. 123), a importância do conhecimento científico especializado na 

economia da sociedade pós-industrial, fortalecendo as actividades ligadas aos serviços em 

detrimento das fábricas e da terra, um reforço da inteligência face à força. 

 

Esta perspectiva sobre o mercado, relativa a uma “economia da informação”, na nossa 

perspectiva, é extensiva a uma visão da “sociedade da informação” igual a sociedade do 

conhecimento, logo, uma sociedade virada para a educação, uma vez que, o principal factor de 

criação das “alternativas funcionais” no actual sistema social é o mesmo, a tecnologia. 

 

Se atendermos às funções da educação propostas por Musgrave (1979, pp. 300-301): função 

política, com o objectivo de preparar os cidadãos para o exercício da actividade pública nos vários 

níveis e funções, assegurar a continuidade, bem assim da manutenção dos modelos democráticos, 

garante da liberdade e participação dos cidadãos; função económica, preparando os cidadãos 

paras as várias actividades profissionais, com a qualidade e competência técnica necessária; 

função de selecção social, na medida em que permite aos mais aptos serem eleitos entre a 

população e a função de transmissão cultural, como forma de facilitar a inclusão dos novos 

membros no grupo social, confirmamos que, diante dos novos desafios impostos com o despontar 

das tecnologias e dos novos media, é indispensável investir nas funções educativas, em particular 

naquelas relativas aos media, com vista a preparar os actores sociais (principalmente os mais 

novos) para o exercício de uma cidadania activa e plena de conhecimento. 
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Há, praticamente, vinte e cinco anos, na sequência de uma conferência internacional em 

Grunwald, em 1982, na Alemanha, que juntou numerosos especialistas de educação para os 

media, a Unesco – United Nations Education Social and Cultural Organization – publicou a 

Grunwald Declaration, que constitui um sucinto mas vigoroso documento sobre a relevância da 

educação para os media. Argumenta que os media são uma força crescente e poderosa dentro 

das sociedades contemporâneas e que a organização coerente de um programa de educação para 

os meios de massa tem de ser vista como um componente essencial, na verdade um requisito 

prévio, da cidadania moderna. (Buckingham, 2001, P.2) 

Para isso, Manuel Pinto (1999, pp. 338 – 339) sublinha a necessidade de desenvolver 

paulatinamente um horizonte da educação para os media, que perpasse diferentes níveis da 

educação, a saber: “a inovação nas práticas pedagógicas em geral, sensibilização dos centros de 

formação contínua dos professores, a investigação científica”.  

 

Ainda na perspectiva do mesmo autor, a nova disciplina deverá ser “entendida como educação 

para a comunicação e para a cidadania, no sentido de dotar as audiências (os cidadãos) do juízo 

crítico, e promover nelas a consciência e a “capacidade de intervenção e participação. “Hoje, é 

relativamente consensual que a formação pedagógica e cultural para uma relação crítica e 

esclarecida com os media e o campo mediático constitui uma das dimensões em que se traduz e 

promove a cidadania” (Pinto, 2003). 

 

Na emergência da ‘Terceira era dos Media’ (Buckingham, 2001) instala-se um novo terreno social 

de ameaças e oportunidades, sobretudo para a juventude. Os media e as oportunidades 

acrescidas, particularmente a Internet, com enorme sucesso entre os mais novos, ampliaram 

significativamente as oportunidades individuais de participação, todavia, ofereceram também um 

ambiente de escolhas múltiplas em que nem todas podem ser consideradas inofensivas.  

 

Nesta era de novas oportunidades e desafios, estamos perante a necessidade urgente de 

promover iniciativas de carácter educativo bem sustentadas. Iniciativas que provem ser capazes de 

lidar com a realidade profundamente mediatizada e preparem as novas gerações para competir e 

enfrentar os novos estilos de aprendizagem e novas formas de expressão cultural veiculados pelos 

meios e que compatibilizem a Sociedade e os Media.  



 23

5. Educar para os media, por uma relação de qualidade  

 

Falar de educação para os media é falar de um processo de aprendizagem simultânea sobre o 

impacto e as estratégias de leitura das mensagens veiculadas pelos media e sobre a utilização e 

correcto domínio do seu potencial expressivo. 

 

De facto, se há algo que define bem a sociedade em que vivemos é a presença dominante, por 

vezes até abusiva, dos meios de comunicação nos diferentes espaços da nossa vida. Em casa, nas 

relações familiares, no lazer, no trabalho, nas relações de amizade e nos tempos livres, o nosso 

comportamento revela, cada vez mais, a presença involuntária dos meios. Mas o que mais 

preocupa é a falta de consciência das pessoas face ao poder dos meios. As pessoas são 

normalmente passivas e submissas diante do novo “Deus audiovisual”, que impõe, a seu belo 

prazer, todas as manipulações ideológicas. (Aguaded, s.d., p.9)  

 

Se atendermos às razões apresentadas por Len Masterman (cit in Gonnet, 1997, p.16) na sua 

obra “Teaching Media”, talvez possamos compreender melhor porque motivo, hoje, há este 

sentimento de necessidade de desenvolver uma prática educativa que nos prepare para enfrentar 

e interagir no mundo dos meios de comunicação. Primeiro, devido a um elevado consumo dos 

media, depois, a sua capacidade de influência na transmissão de mensagens, a sua ideologia, 

nomeadamente com a publicidade; a preocupação crescente das organizações e empresas com a 

gestão da informação (os governos, as empresas privadas, os partidos políticos, etc.); a 

importância crescente dos media no processo democrático em que as eleições surgem como um 

acontecimento mediático (um espectáculo); o crescimento da comunicação visual e da informação 

em todos os domínios, por contraponto com a escola que continua a privilegiar o escrito; a 

expectativa dos jovens a serem formados no sentido de perceberem e se integrarem no seu tempo 

social; finalmente, o surgir continuo de grupos poderosos de comunicação à escala nacional e 

internacional, representando diferentes interesses e culturas.  

 

Já não é possível separar a esfera educativa da esfera mediática e devemos considerar, 

conscientemente, os impactos que a segunda tem sobre a primeira. Bunckigham refere que os 

media são uma força significativamente crescente e poderosa da sociedade contemporânea, pelo 
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que, “a coherent and systimatic form of education about the mass media must be seen as an 

essential component – indeed, a prerequisite – of a modern citizenship” (2001, p.2) 

 

Jacques Gonnet (1997, p.121) diz que, “a educação para os media tem um estatuto equivalente 

aos saberes de base. Do mesmo modo que se aprende a ler, a escrever e a contar, para se 

alcançar uma vida autónoma, devemos aprender a ler os media, pois para além de serem fonte de 

saberes, são também fonte de diversas manipulações”.  

 

Aprender a conhecer os media deverá ser tanto mais um prolongamento "natural" dos saberes de 

base, quando mais se acredita já saber lidar com eles, como sendo uma relação de conhecimento 

espontânea e intuitiva. Como que retornando às fontes da história do pensamento, há cerca de 25 

séculos, Platão dizia ao estrangeiro, no seu diálogo com “Théététe”, “não saber nada e acreditar 

que se sabe, eis aí a causa de todos os erros aos quais o nosso pensamento esta sujeito" (Gonnet, 

1997, p.121). 

 

Uma relação equilibrada com os media reclama uma aprendizagem, uma educação sistematizada, 

“para viver num mundo dominado pelas imagens, palavras e os sons” (cit in Declaração de 

Grunwald, 1982). A posição desigual dos intervenientes (emissor e receptor) leva a que factores 

tão determinantes para a sociedade, como o poder, a integração e a mudança, sejam, na maior 

parte das vezes, manipulados e protagonizadas de modo injusto e incoerente. 

 

Distantes das aptidões indispensáveis para perceber os media, habituámo-nos a atribuir, por 

exemplo à televisão, a culpa pela disseminação de imagens colectivas que incutem nas nossas 

crianças concepções que vão contra alguns dos nossos valores sociais mais importantes, como é, 

em última instância, o caso do respeito pela vida do outro. Uma política de repressão desse tipo 

de manifestações, para além de não se esforçar por compreender as suas causas profundas, 

despreza totalmente o possível papel benéfico que, quando correctamente utilizados, tais 

instrumentos poderiam provavelmente possuir (Damásio, 2001). 

 

Não vivemos numa selva audiovisual, completamente tomados pelos meios, pelo contrário, o que 

se pretende é demonstrar que existe uma alternativa coerente que nos permita ler atentamente e 

pensar criticamente os meios, de modo a harmonizar a relação entre o emissor e o receptor. É 
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imprescindível aprender a dominar a linguagem utilizada, os códigos e os recursos da sua escrita, 

para poder entender, interpretar e utilizar melhor (Aguaded, s.d.).  

 

De acordo com o algumas das instituições mais prestigiadas nesta área de estudo das políticas 

educativas e dos meios, o Brithish Film Institut e o CLEMI – Centre de Liaison de L’Enseignement 

et dês Moyens d’Information, em parceria com a Unesco e o Conselho da Europa, os responsáveis 

por dinamizar a educação para os media devem cumprir os seguintes objectivos:  

 

 Dar a conhecer a estrutura interna, escondida dos media;  

 Trabalhar a informação, não como uma realidade, mas como uma das construções 

possíveis do real;  

 Aproveitar os media para desenvolver uma pedagogia inovadora, activa e próxima do 

mundo actual;  

 Encorajar os jovens a conceberem e a realizarem os próprios produtos, uma vez que 

só tornando-se produtores de jornais, vídeos e rádios juvenis, eles compreenderão as 

realidades e as condicionantes dos profissionais 

(cit in Oliveira et al, 1997, p. 22).  

 

Todavia, a constituição de um programa de educação para os media não deve ser totalmente 

fechado. Ele deverá, antes de mais, compreender a diversidade dos sistemas sociais, perceber as 

perspectivas e as experiências dos jovens, ter em conta as suas necessidades e as características 

das suas comunidades e culturas, procurando manter-se contemporâneo e sedutor para os 

estudantes, responder à mudança dos seus interesses e experiências, isto é, não perder a 

“pedalada” do tempo.  

 

Buckingham (2001, p. 9) assume como mais adequado a esta realidade volátil a aplicação de 

conceitos-chave que permitam orientar o estudo da educação para os media. Contudo, esses 

conceitos-chave não devem ser entendidos como compartimentos estanques, mas como conjuntos 

dinâmicos de matérias, interdependentes, que sirvam de porta de entrada para o estudo dos 

media e permitam uma viagem aleatória pelas várias áreas ao mesmo tempo que vão 

experimentando as tarefas mais criativas, como tirar fotografias, até às mais intelectuais e 

analíticas, como estudar e descodificar o texto publicitário. 
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Len Masterman, (1985, p. 20-21) concentrado no princípio de que os media “estão envolvidos em 

processos de construção ou representação da realidade em vez de reflectir ou simplesmente 

transmitir”, eles não são ”janelas abertas para o mundo”, centraliza a sua abordagem em 4 áreas-

chave: “as fontes, as origens e as causas da construção dos media; as técnicas dominantes e os 

códigos empregues pelos media para nos convencerem da verdade das suas representações; a 

natureza da realidade construída pelos media; os valores implícitos nos valores dos media; as 

formas como as construções dos media são lidas e recebidas pelas audiências”.  

 

Porém, têm sido inúmeras as reflexões em todo o mundo e os caminhos traçados para esta 

matéria, ampliando o conjunto de conceitos indispensáveis para o desenvolvimento da Educação 

para os Media. Apresentado inicialmente por Bazalgette (1992), tanto Jaques Gonnet (1997, p.42-

51), como Michel Pichette (1995, p.125-126), nas suas obras, ou ainda David Buckingham, num 

estudo encomendado pela Unesco, designado Media Education – A Global Strategy for 

Development, apontam 6 temas, apresentados seguir, como os eixos principais de estudo: 

 

 Agências de Comunicação/Produção. Quem está a comunicar o quê e porquê? 

Quem produz o texto os papeis no processo de produção, instituições de 

comunicação, factores económicos, pensamento, intenções e resultados. 

 Tipologia dos Media. Com que tipo de texto estamos a lidar? Meios diferentes 

(televisão, rádio, cinema, etc); formatos (documentário, publicidade, etc); géneros 

(ficção científica, telenovela, etc) outros modos de classificar o texto; de que modo a 

classificação se relaciona com a compreensão. 

 Tecnologias dos media. Como é que é produzido? Que tipo de tecnologias estão 

disponíveis e para quem; Como utilizá-las; Que contributos trazem para o processo 

produtivo e para o produto final. 

 Linguagem dos Media. Como é que sabemos o que significa? Como é que os media 

produzem significados; códigos e convenções; estrutura narrativa. 

 Audiências dos Media. Quem recebe e que sentido lhe dá? Como é que as 

audiências são identificadas, construídas, contactadas e alcançadas; Como é que as 

audiências encontram, seleccionam, consomem e reagem aos textos (mensagens). 
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 Representações dos Media. Como é que apresentam os assuntos? A relação entre 

os media e o texto e o espaço em destaque, as pessoas, os eventos, as ideias, os 

estereótipos e as suas consequências. 

 

Como é fácil depreender, a educação para os media constitui um campo vasto e variado do 

conhecimento, é a própria sociedade e a sua formação que está em questão, é um percurso 

transversal da aprendizagem: “ciências exactas e humanas, línguas materna e estrangeira, 

educação artística, novas tecnologias de informação, etc. Em cada disciplina há possibilidades de 

desenvolver trabalho com e sobre os media em diferentes vertentes: utilização dos conteúdos de 

actualidade, questões de comunicação e expressão, aprendizagem de processos de produção e 

tecnoclogias, etc.” (Areal, 1995, p-9).  

 

A educação para os media tem como função formar cidadãos habilitados à leitura e descodificação 

dos formatos e dos conteúdos mediáticos. Ela tem, igualmente, a função de formar cidadãos 

capazes de distinguir, exigir e imaginar os meios indispensáveis para fazer ouvir a sua voz através 

dos meios e dar a conhecer aos outros cidadãos. (Pichette, 1995, p.124).  

 

Através da participação e da produção criativa dos jovens, a educação para os media contribui 

para a mudança da mensagem dos media e da própria sociedade. O direito a aceder aos meios, à 

informação, o direito à livre expressão e à manifestação do nosso ponto de vista sobre tudo aquilo 

que nos afecta, significa, hoje, participar activamente nos media. Consequentemente, contribui 

para a afirmação da democracia, procurando a participação activa, crítica e criativa dos jovens e 

dos adultos nos processos de decisão da sociedade (Filitzen, 2001). 

 

«L'éducation aux médias fait partie du droit fondamental de tout citoyen, dans tout pays du monde, de la 

liberté d'expression et le droit d'information et elle contribue à établir et maintenir la Démocratie».  

«Tout en reconnaissant les différences de caractère et de développement de l'Education aux Médias dans les 

différents pays, les participants de la conférence recommandent l'introduction de l'Education aux Médias 

partout où cela est possible aussi bien dans les programmes scolaires nationaux que dans l'enseignement 

tertiaire, non-conventionnel et permanent.»  

(UNESCO: Youth Media Education. Paris 2002, http://www.mediaculture-online.de) 
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A educação para os media é um direito de cada cidadão. Deverá ser “entendida como educação 

para a comunicação e para a cidadania, no sentido de dotar as audiências (os cidadãos) do juízo 

crítico, e promover nelas a consciência e a “capacidade de intervenção e participação. “Hoje, é 

relativamente consensual que a formação pedagógica e cultural para uma relação crítica e 

esclarecida com os media e o campo mediático constitui uma das dimensões em que se traduz e 

promove a cidadania” (Pinto, 2003). 

  

Mas há, associadamente, como refere Pinto (1999, p. 338) o risco “da abundância de informação 

e de meios de a produzir e de disseminar, que não será menos problemática do que a carência ou 

a escassez. As consequências de uma ‘information overloaded’ podem ser desastrosas. Daí que 

pareça ser cada vez mais imprescindível a aprendizagem da arte de navegar. Não apenas no 

sentido de aprender as artes da navegação e de conhecer as suas técnicas e instrumentos, mas 

igualmente no sentido de saber definir rotas e destinos, de considerar processos e técnicas de 

orientação, de permanentemente interrogar os porquês das viagens próprias e alheias. Sem este 

quadro programático, não será difícil deixar-se conduzir pelo chamariz das sereias, esquecendo os 

adamastores”. 

  

Praticamente no fim desta incursão sobre as especificidades e o papel da educação para os 

media, hoje, deixamos um apelo: é preciso evitar aquela ‘ideia mágica’ de que, pelo simples facto 

de se falar pontualmente dos media adquirimos, imediatamente, a competência mediática. Nada 

mais incerto.    

 

 

6. As práticas mediáticas da juventude  

 

 

Vivemos ainda dominados pelo paradigma da comunicação de massas. Várias características dos 

“velhos” media não serão substituíveis a curto ou médio prazo pelas tecnologias emergentes 

(McQuail, 2003, p.484). Apesar disso, há diversos sinais e autores que apontam para a 

implantação de um paradigma diferente, mais individualista e fragmentado, onde os novos 

recursos tecnológicos desempenham um papel elementar. Prova disso, da mudança em curso, 
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são os meios tradicionais de observação da audiência enfrentarem mais dificuldades em apurar a 

sua ‘realidade viva’, para a “controlar”, havendo mesmo quem vaticine o seu desaparecimento.   

 

O que acabámos de dizer acompanha de perto os vários estudos desenvolvidos ao longo dos 

últimos anos e que asseguram que as práticas culturais dos consumidores de media têm vindo a 

alterar-se com a introdução progressiva de novos meios, proporcionada pela evolução tecnológica. 

Assistimos a uma reconfiguração do sistema mediático em que a audiência, de uma característica 

de utilização colectiva, massificada, passiva, parece encaminhar-se para uma audiência 

individualizada.  

 

Não queremos com isto dizer que a audiência diminui, pelo contrário, as novas tecnologias 

permitem um maior número de acessos, no entanto, o carácter da nova audiência muda com o 

aparecimento dos meios de utilização individual – do computador portátil ao telemóvel de terceira 

geração, passando pela Internet e por outros meios interactivos – “é a emergência desse novo 

campo de mediação protagonizado agora por uma rede matricial e não pela rede clássica em 

pirâmide do ‘escutar sem ser escutado’ (Cádima, 2002, p.200).  

 

O novo modelo “democratiza efectivamente os canais de comunicação, dando a cada cidadão a 

capacidade de ultrapassar a sua condição de ‘consumidor’ ou de ‘espectador’ e passar a ser um 

‘destinador’, um sujeito operativo, reflexivo, participativo (Cádima, 2002, p.204). 

 

É uma era de comunicação biunívoca que se anuncia. Assistimos à progressiva transformação dos 

receptores passivos em produtores de mensagens e conteúdos.  

 

A interactividade, talvez a característica fundamental e mais transcendente do novo modelo, 

remete para uma lógica comunicacional diferente em que “deixa de existir o mesmo programa 

para passar a existir um mundo de programas e de navegações, tantos quantos os respectivos 

utilizadores” (Cádima, 2002, p.204).  

 

Na era da pós-informação, teremos um público de uma pessoa. A programação será feita por 

encomenda, extremamente personalizada e participada pelo próprio utente, é a afirmação da 
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individualização. A audiência transita de um grupo grande para um grupo mais pequeno e, por fim, 

chega-se ao indivíduo (Negroponte, 1996, pp.173-174).          

 

As práticas mediáticas dos consumidores enfrentam um período de transição muito estimulado 

pelo novo paradigma social da globalização, assente no dinamismo e na expansão da ciência e da 

tecnologia. A globalização não se resume a um mero fenómeno económico, que entretém os 

radicais e os cépticos deste movimento em longas e intermináveis discussões sobre os benefícios 

e os malefícios, vai muito além disso e afecta toda a organização política e cultural (Giddens, 

2000, p. 22). 

 

Trata-se de um movimento muito alimentado pelo desenvolvimento dos sistemas de comunicação 

que, impulsionados pela inovação tecnológica, foi avançando, ligando e enredando as pessoas e o 

mundo num inumerável universo de contactos. Chegámos ao tempo da comunicação electrónica, 

da comunicação instantânea, na ‘velocidade de libertação’ de que nos fala Virilio (1999), que nos 

prende e totaliza a vontade, isto é, uma existência que vem alterar por completo o quadro das 

nossas vidas, sejamos mais ricos ou pobres. 

 

“Quando a imagem de Nelson Mandela nos pode ser mais familiar do a que do vizinho que mora 

na porta ao lado da nossa, é porque qualquer coisa mudou na nossa vida corrente”. (Giddens, 

2000, p. 23) 

 

Segundo Sonia Livingstone (2004), o novo espaço mediático operado pelos novos media contribui, 

por exemplo, para o esbater das tradicionais fronteiras entre as diferentes esferas de acção social, 

entre o trabalho e o lazer, através do ‘home working’, ‘teleworking’, ‘flexi-working’, etc., o 

entretenimento e a educação, o local e o global, o produtor e o consumidor, o adulto e a criança e 

entre o cidadão e o consumidor. 

 

Tantas são a transformações que, por vezes, ficamos com a sensação de que somos incapazes de 

as acompanhar, e alguns já não são, de que estas correm à nossa frente e de que o mundo e tudo 

aquilo em que acreditamos se arruínam. Assistimos a um tempo de ‘renegociação’ das regras e 

de novas oportunidades, pelo que, não surpreende o clima de incerteza instalado nas pessoas, 

habitual em todos os processos de alteração social.  
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A nova ecologia mediática, como acentua Maluquer (2006), revela uma ‘proliferação’ de redes, 

novos conteúdos e serviços que ultrapassam os limites dos meios de comunicação tradicionais, 

mas que os podem reforçar assim que as possibilidades técnicas e grandes indústrias permitirem 

a ‘convergência’ dos vários meios.  

 

Enquanto isso, verificamos um aumento exponencial da capacidade de oferta dos vários meios: 

televisão no telefone móvel, televisão por Internet (streaming, You Tube, Google Vídeo), televisão 

por banda larga (IPTV, na Clix), televisão digital terrestre, rádio por Internet, rádio e televisão em 

arquivos (podcasts), rádio digital, jornais digitais, jornais on-line de diferentes grupos, webblogs, 

fóruns de intervenção para os cidadãos…todos numa correria vertiginosa à procura de atrair o 

maior número de utentes para os seus produtos. 

 

Uma outra realidade em mudança prende-se com o corte no tempo sincronizado de consumo. Os 

novos media trazem novas realidades às práticas culturais acedendo ao ‘time-shifting’, aquilo a 

que Paul Virilio apelidou de ‘acidente’ no espaço e no tempo. Agora, com os podcasts, os PVR – 

personal vídeo recorder e com o desenvolvimento da televisão digital e via Internet, a utilização faz-

se quando e onde eu quiser, tudo está em linha aqui e agora.  

 

Aquilo que temos vindo a descrever como um período de transição na forma de estar e de usar os 

media vai sendo confirmado pelos sucessivos estudos relativos às práticas mediáticas das 

consumidores, nomeadamente entre os jovens que são aqueles que parecem mais predispostos 

para alteração significativa de procedimentos. 

 

Segundo um estudo realizado pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES, Agosto, 

2006) do ISCTE, em colaboração com a PT.COM, a televisão deixou de ser o meio de 

comunicação preferido pelos jovens portugueses, entre os 9 e os 20 anos. Agora, é a Internet, que 

está no topo das preferências, em especial para os jovens do sexo masculino. Se tivessem que 

optar entre a Internet e a televisão, a distribuição seria de 71,3% para 20,5%, conforme o quadro 

exibido a seguir. 
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Quadro 1 – Preferências em Relação aos Media (%) 

 

Internet vs Televisão 
Internet 71,3 
Televisão 20,5 
Não sabe/Não responde 8,1 
  

Internet vs Telemóvel 
Internet 50,2 
Telemóvel 42,4 
Não sabe/não responde 7,5 
  

Telemóvel vs Televisão 
Telemóvel 54,2 
Televisão 39,5  
Não sabe/não responde 6,2  
  

Jogos de consola ou computador vs Televisão 
Jogos  58,1 
Televisão 34,7 
Não sabe/não responde 7,2 

          Fonte: CIES, Agosto, 2006 

 

Enquanto não acedemos a um estudo sistematizado e profundo sobre os hábitos dos portugueses, 

os indicadores publicados por diversas instituições de referência destacam o caminho em direcção 

a um novo paradigma na relação social com os media, em especial as novas gerações. Assim é o 

caso da análise proveniente do CIES (2006), em que se verifica uma perda dos tradicionais meios 

de comunicação, como a televisão, diante da Internet, do telemóvel e dos próprios jogos de 

consola ou computador, patente no quadro anterior.  

 

Outras características realçadas pela pesquisa realizada pelo CIES (2006), são: o nível de 

qualificação dos inquiridos permite perceber que, quanto maior a formação das pessoas, maior é a 

utilização da Internet; de que, diante dos novos meios, apesar de não terem recursos escolares 

significativos não traduz um afastamento consequente das novas tecnologias, ao contrário, os 

jovens poderão ser um foco difusor de novos valores e novas práticas, confirmando a tese de 

Johnson (cit in Público, 2005), que alude à explosão dos novos media, novas tecnologias e 

interfaces, numa linguagem sobretudo visual e interactiva, obrigando os interlocutores, mesmo se 

pouco preparados, a fazer o esforço de adaptação, seguindo pistas e racionalizando as novas 
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relações; finalmente, a Internet desempenha um papel de reforço de informação e para a 

multiplicação de interesses e actividades por parte dos utilizadores, reforçando a hipótese de que a 

utilização das novas tecnologias de comunicação leva à diversificação e ampliação das 

capacidades comunicativas. Neste caso, citamos Baltazar (cit in, Diário de Notícias, Julho, 2006) 

que refere o facto de se dizer “que as novas tecnologias iam isolar as pessoas”. Face aos 

resultados de que agora dispõe, a investigadora não tem dúvidas de que a realidade é outra. “Os 

jovens usam a Internet para comunicar uns com os outros”, satisfazendo as suas necessidades de 

comunicação e abrindo novas vias. 

 

Sublinhando esta preferência pela Internet, manifesta entre audiência juvenil, temos o estudo 

publicado pela Mediappro – Media Appropriation -, realizado em 9 países europeus, entre os quais 

Portugal, representado pelo Centro de Investigação em Ciências da Comunicação (CICCOM), e 

coordenado pela investigadora francesa Evelyne Bevort, que diz que os 95% de jovens portugueses 

que disseram ter já utilizado a Internet, 36% passaram a ver menos televisão e 48% a ouvir mais 

música. 

 

Quadro 2 - A Internet versus outros meios de comunicação 

 

Declaram…  
 Ver menos televisão…% Ler menos (livros, BD, 

etc….% 
Ouvir mais música…% 

Bélgica 45 28 43 
Dinamarca 33 28 49 
Estónia  51 46 65 
França 43 28 45 
Grécia  27 26 45 
Itália 20 24 46 
Polónia 54 30 49 
Portugal 36 35 48 
Reino Unido 42 35 50 

Média 39 31 49 
         Fonte: Mediapro, 2006 

 

Estes dados são tanto mais confirmados, quando observamos os estudos realizados pelo INE- 

Instituto Nacional de Estatística, em colaboração com a UMIC – Unidade de Missão Inovação e 

Conhecimento, publicados na revista Media XXI (2006, nº 86 p. 15), em que referem a adesão 
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crescente dos portugueses às tecnologias de informação, com um crescimento médio anual, entre 

2002 e 2005, de 16,6% de computadores em casa e de 27,8% de ligações à Internet. 

 

Já em 2006, a Marktest publicou o seu estudo Bareme Internet, relativo à utilização da rede por 

indivíduos com mais de 15 anos, tendo revelado que esta tem crescido sistematicamente nos 

últimos anos. Entre 1997 e 2006, a taxa de variação média tem sido de 29.7% ao ano, sendo em 

2006 sete vezes superior ao valor observado em 1997 e que, os jovens entre os 15 e os 17 anos 

são os que mais utilizam, com 84,6% das presenças. 

 

Quadro 3 - Evolução do número de utilizadores de Internet em Portugal 

 

Residentes no Continente que costumam utilizar a Internet, com 15 ou mais anos % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Markteste, Bereme Internet 

 

Finalmente, confirmando a tendência generalizada dos estudos relativos às práticas mediáticas 

dos consumidores, especialmente os jovens, a Digital Life publicou, no dia 3 de Dezembro de 

2006 (cit in El Pays, 2006), um relatório da agência das Nações Unidas, UIT - União Internacional 

para a Telecomunicações, que assegura que os meios digitais já são os mais vistos e procurados 

pelas pessoas em todo o mundo.  

 

No mesmo estudo fica claro que os jovens menores de 18 anos dedicam aos media digitais 14 

horas por semana, seguidos pela televisão, com 12 horas, a rádio, com 6 horas, e que para os 

jornais, revistas, livros e cinema, apenas dedicam 2 horas. 
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Relevado pela coordenadora da unidade de política estratégica da UIT, Terry Kelly, durante a 

apresentação dos resultados, em Genebra, foi o facto das pessoas privilegiarem, cada vez mais, as 

comunicações móveis, em qualquer lugar, reverberando o conceito ‘time-shifting’, tal como a 

banda larga, para acederem a intercâmbios de informação mais rápidos, mais completos e em 

formatos diversos (som, imagem, voz) em simultâneo.  

 

Nesta análise universal do modo de interagir com os meios de comunicação ficamos a saber que 

os Estados Unidos (201 milhões) já foram ultrapassados pelos chineses (393) em número de 

ligações por telemóvel, e que Portugal está entre os 20 países em que este sistema de 

comunicação é mais popular, com 2 ligações, em média, por habitante.  

 

Percebe-se pelo mesmo estudo que a utilização da Internet pelos jovens é, acima de tudo, um acto 

individualizado, intuitivo e feito em casa, pois mais de metade dos que responderam sobre se 

recebiam algum incentivo ou acompanhamento dos professores (da escola em geral) para estudar 

com a Internet, pronunciaram que nenhum professor os incentiva e que normalmente são (os 

professores) pouco sensíveis para esta problemática. Apesar disso, os números são expressivos 

quanto à utilização das novas tecnologias para estudar, 90% dos jovens utiliza a rede ou o 

computador, nomeadamente para processamento de texto (94%), para pesquisa generalizada de 

informação em linha (89%), comunicar com os colegas (80%), fazer trabalhos em ‘powerpoint’ ou 

em páginas Web (73%) e procurar informação em enciclopédias multimédia (68%). 

 

Para lá da pesquisa, os serviços de Internet mais frequentados pela juventude são o ‘chat’ ou o 

‘messenger’, para 87%, seguido pelo correio electrónico, 80%, os jogos on-line, 45%, e o 

‘download’ de música e de ‘software’, 44%. Estes dados indicam também um outro dado, é que 

70% dos jovens dispõe de leitor de música portátil. 

 

Em consonância com os dados anteriores, relativos à utilização da Internet nas escolas, segue o 

estudo da Mediappro (Junho, 2006), revelando o ensino básico e secundário praticamente ausente 

deste movimento de relação com a rede, apesar do investimento que as autoridades têm feito para 

colocar todos os estabelecimentos de ensino ligados à Web.  
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A média dos países integrados no estudo da Mediappro aponta para 67 por cento dos jovens 

utilizarem a rede em ambiente doméstico contra apenas 26 por cento de uso na escola. Quando 

questionados sobre as causas principais para este acontecimento, os alunos apontaram a 

existência de um número reduzido de computadores nas escolas, equipamentos informáticos com 

problemas e a falta de tempo dentro do horário escolar. Em casa há maior comodidade e não há 

horários a cumprir, podendo os jovens passar mais tempo a navegar.  

 

Fizemos uma panorâmica sobre as práticas mediáticas dos jovens em Portugal, num tempo 

marcado pela transição e mudança de paradigma e por uma nova geração que se caracteriza pela 

utilização do computador e da Internet: “We are the generation of computers”, afirma um rapaz de 

16 anos num dos inquéritos levados a cabo por Sonia Livingstone (2004, p.5). 

 

Reportando-se às novas práticas culturais entre os jovens e interrogando-se se estes, quando 

conectados à rede, devem entender-se como consumidores ou como cidadãos, a autora inglesa 

(2004, p.2-3) aproveita para alertar os responsáveis e todos os agentes ligados ao estudo das 

repercussões dos novos media na sociedade, de que os jovens adquirem, com extraordinária 

facilidade, a habilidade e a fluência necessária para a manipulação dos novos equipamentos e 

para se relacionar com os seus pares e para o início de novas amizades no espaço virtual; passam 

muitas horas em linha, para além de serem pouco atentos, nem reunirem as competências 

necessárias para lidar com os esses processos de mensagens (publicidade) mais agressivas, 

provenientes de diferentes grupos comercias e para o facto de ainda não se ter conseguido 

identificar com clareza quais os seus principais interesses e motivações.       

 

A juventude parece aderir rápida e entusiasmadamente às novas práticas mediáticas suscitadas 

com os novos meios. Parece estar sem controlo, abandona a si própria, defronte do novo e 

complexo universo de relações.  

 

Por sua vez, a escola e família, principais instituições de configuração social dos indivíduos, 

primam pela ausência. A escola, devido a sistema pesado que não conseguiu antecipar a nova 

lógica, deixando-se ultrapassar, sem formação nem disponibilidade psicológica para os novos 

desafios. Os pais, devido a uma atitude demasiado liberal e confiando à escola a generalidade das 

tarefas de educação e aprendizagem dos seus filhos.  
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É neste contexto que deixamos o alerta para a necessidade de construir novas pontes para o 

conhecimento, dotando as novas gerações das ferramentas necessárias para actuar no novo 

paradigma social. É necessário preparar a escolas, os professores, os pais, e os jovens com os 

argumentos que os levem a ler atentamente para agir criticamente. Precisamos de um 

investimento efectivo em educação para os media.   
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Capítulo II 

Diagnóstico da Casa da Juventude da Póvoa de Varzim – estudo de caso 

 

 

1. O papel das casas da juventude 

 

 

As Casas da Juventude, com o modelo de funcionamento baseado na animação sociocultural, 

surgiram na Europa, após a II Guerra Mundial, acompanhando o desenvolvimento das sociedades. 

 

A Alemanha e a França, os casos que servem de referência para esta organização poveira, 

apresentam um modelo de funcionamento baseado no desenvolvimento de actividades de 

ocupação dos tempos livres e formação pedagógica das novas gerações. 

 

Com o desenvolver das sociedades formaram-se, sobretudo nas cidades, onde a oferta de 

emprego e o índice de desenvolvimento mais se evidenciava, grupos populacionais que eram 

incapazes, com os seus rendimentos, de se integrar na estrutura social dessas cidades, 

nomeadamente adquirir uma casa dentro dos padrões considerados normais, possibilitar aos seus 

filhos uma educação básica, bem como frequentar os lugares mais apetecidos e movimentados.     

 

Para além disso, as novas cidades apreciaram um fluxo migratório, oriundo de diversos países, na 

ânsia de encontrar melhores condições de vida. Essas pessoas que, na maior parte das vezes, 

chegavam sem formação especializada, sujeitavam-se aos mais diversos modos de vida desde que 

chegasse para juntar algum dinheiro ou mesmo subsistir. Raramente estas pessoas conseguiram à 

plena integração na sociedade que os albergou, ora por rejeição desta ora, como aconteceu muito 

em França, com os argelinos, e na Alemanha com os turcos, porque estes, por razões culturais e 

religiosas, não se adaptaram ao modo de vida que lhes era dado no mundo ocidental. 

 

Assim, os factores descritos, em conjunto com outros que se prendem com a formação das 

sociedades e o seu dinamismo, que não importa aqui distinguir, contribuíram para a formação de 

uma população desintegrada, que vivia em condições péssimas na cintura das cidades, em bairros 
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onde as habitações eram construídas pelo estado e que, por razões de sobrevivência ou como 

forma de protesto, contribuía para situações de insegurança, para a delinquência juvenil, etc. 

 

As sociedades perceberam, a dado momento, que o sistema de desenvolvimento e de organização 

que se praticava não era sustentável e que estava a prejudicar o crescimento harmonioso dos 

conjuntos populacionais. De nada servia ter uma sociedade com um índice de desenvolvimento e 

de rendimentos elevados se uma parte dela não se encontrava bem. É como um corpo humano 

em que um dos seus membros adoece, ganha uma infecção e, não recebendo o tratamento 

adequado, alastra-se a todo o corpo acabando por o consumir. 

 

Surge então uma nova atitude, mais humanista, mais virada para as pessoas e para a sua 

satisfação. Uma atitude profilática no sentido de uma sociedade mais harmoniosa.  

 

Como forma de diminuir esta situação crescente de desintegração social, de insatisfação 

permanente de uma parte da população, de prevenir o caminho da delinquência juvenil e, 

também, como forma de diminuir a diferença de educação e formação dos indivíduos, ou seja, 

diminuir o fosso de desenvolvimento no interior de algumas sociedades, criaram-se, entre outras 

medidas de desenvolvimento social, as casas de juventude que funcionam dependentes dos 

serviços sociais e de juventude do poder central ou das autarquias. Estes centros de atendimento 

e de profilaxia dos comportamentos juvenis foram, e ainda são, criados junto a estes bairros mais 

problemáticos. Desse modo, todos os jovens habitantes dos bairros sociais passam a dispor de um 

conjunto de valências, no sentido de suprimir necessidades de convívio, lazer, ajudando a adquirir 

novas competências.  

 

O programa de actividade destes organismos, consoante os locais, dirige-se às necessidades 

sentidas pelos jovens. Geralmente, realizam-se actividades lúdicas e de formação, tão diversas 

como: cursos de informática, festas temáticas, ateliers de actividades tradicionais, torneios 

desportivos, oficinas de dança, de fotografia, de actividades circenses, etc.   

 

A sua estrutura orgânico-funcional integra, regra geral, um quadro especializado na área da 

animação juvenil, um quadro especializado na área de acção social, técnicos-assistentes de 
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psicologia, sociologia e sexologia, diversos técnicos de animação sociocultural e técnicos de 

serviços gerais.  

 

Os edifícios estão distribuídos de acordo com as necessidades, havendo sempre um espaço para a 

área administrativa, para a área de lazer, uma área para formação e uma área de estar onde, 

normalmente, se encontra o serviço de cafetaria. 

 

O papel das Casas da Juventude foi e continuará a ser o de desempenhar uma função de alicerce 

do desenvolvimento do tecido social. Sendo dirigidas, essencialmente, aos jovens carenciados, 

estas instituições, que surgiram nos últimos dez anos em Portugal, procuram contribuir para que 

“todas” as novas gerações adquiram as competências necessárias ao crescimento do indivíduo e 

tomem consciência da sua cidadania.  

 

 

2.  A Casa da Juventude da Póvoa de Varzim 

 

 

A Casa da Juventude da Póvoa de Varzim nasceu no dia 8 de Fevereiro de 1997, “(...) com o 

objectivo fundamental de corresponder aos anseios de uma sociedade em mutação, 

disponibilizando mais informação, mais formação, aliada a uma vasta gama de actividades de 

animação e ocupação dos tempos livres, às juventudes que se foram revelando mais exigentes, 

mais protagonistas, mais intervenientes e mais artísticas (...)” (C. Juventude, 2000).  

 

Os tempos foram de mudança. 

 

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim realizou nos últimos anos um invulgar investimento na 

área da Juventude: no campo social, com diversos programas de apoio, tanto na cidade como 

nas freguesias; no campo desportivo, com a realização, de campeonatos nacionais e 

internacionais em diferentes modalidades, no apoio ao desporto escolar, no apoio às associações; 

no campo da animação cultural, com o festival “Cais do Rock”, o grupo amador Varazim 

Teatro, o festival “Capital Radical”...; e no campo das infra-estruturas, com a edificação de 
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espaços como a Casa da Juventude, o Pavilhão Desportivo Municipal, as Piscinas Municipais, 

dotando o concelho e a sua população de boas condições para enfrentar o futuro.  

 

A Casa da Juventude surgiu integrada nesse vasto programa de investimento na população 

preenchendo um vazio na formação das novas gerações através do convívio e do lazer. Desde 

então, os jovens têm mais possibilidades de realizar um vasto leque de actividades estimulantes, 

criativas, inovadoras e produtivas. 

 

A Casa da Juventude é um projecto com carácter constantemente inovador, multidisciplinar, 

aberto aos mais diversos gostos e necessidades, tendo resultado numa experiência enriquecedora 

e numa verdadeira escola de intervenção social permanente. 

 

A Casa da Juventude da Póvoa de Varzim é hoje um projecto de referência. Não tanto pela sua 

singularidade que, de resto, segue o que de melhor se faz na União Europeia mas, sobretudo, pelo 

modo como aplica as suas acções, tornando-a alvo das mais elogiosas referências, estimulando, 

diariamente, aqueles que nela estão envolvidos. A juventude passou a ter melhores condições para 

crescer social e politicamente, de assumir maior importância, de decidir o seu caminho. 

 

Integrada num bairro escolar e simultaneamente perto de um bairro social, a Casa da Juventude 

da Póvoa de Varzim é, como a juventude, um projecto vivo e inovador. 

 

 

3. Estrutura orgânico-funcional 

 

 

Trata-se aqui de fazer o destaque dos serviços da Casa da Juventude relativamente à instituição de 

que depende, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

 

A autarquia poveira, de acordo com o que pudemos recolher nos serviços dos recursos humanos, 

conheceu um desenvolvimento significativo nos últimos anos. Esse crescimento foi provocado por 

uma série de novas valências desenvolvidas pela autarquia. Entre elas, destacam-se as novas 

áreas de educação, desporto, cultura, turismo, economia e juventude. 
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Ao nível da educação, foram criadas seis escolas básicas, jardins-de-infância e 1º ciclo, e uma 

escola, de 2º e 3º ciclo; a nível de desporto, criaram-se novos equipamentos como a Academia de 

Ténis e Squash, o complexo de Piscinas Olímpicas, o Campo de Tiro, o Pavilhão Municipal, o 

Pavilhão do Clube Desportivo da Póvoa, os parques urbanos, etc.; a nível cultural e turístico, o 

novo edifício do Turismo, a aquisição do Cine-Teatro Garrett, o Auditório Municipal, a Escola de 

Música, o Arquivo Municipal, bem como um programa de actividades culturais que desenvolve ao 

longo do ano; a nível da economia, foram criados novos programas de apoio ao comércio 

tradicional, que se traduziram na renovação de lojas, renovação das ruas comerciais, na loja de 

atendimento aos munícipes e na nova dependência da autarquia na freguesia mais populosa, 

reflectindo uma estratégia de descentralização dos serviços municipais; e a nível da juventude, a 

criação da Casa da Juventude. 

 

Ora, esta perspectiva de desenvolvimento implementada no concelho teve, obviamente, 

repercussões na macro-estrutura da Câmara Municipal, com a criação de algumas divisões e 

inclusão de uma série de novos trabalhadores: técnicos superiores, técnicos profissionais, 

auxiliares administrativos, etc. A Câmara Municipal viu o seu pessoal crescer de 400 para os 

actuais 800 trabalhadores e a perspectiva é de continuar a crescer a avaliar pelas ambições 

reveladas recentemente pela equipa política. 

 

A Póvoa de Varzim terá, brevemente, novas estruturas em funcionamento onde se destaca o 

Parque da Cidade (onde está localizado o estádio municipal), a Fortaleza, que será preenchida por 

serviços ligados ao artesanato e turismo, as novas dependências da Biblioteca Municipal nas 

freguesias de Balasar, Aguçadoura e Beiriz, entre outros equipamentos. Portanto, da análise que 

fizemos da estrutura funcional dos serviços municipais poveiros, podemos concluir que o período 

continua a ser de investimento e mudança para atingir os objectivos de estabelecer a Póvoa de 

Varzim como um concelho de cultura, lazer, onde a qualidade de vida e o turismo se apresentem 

como o principal cartão de visita. 

 

4. O espaço físico e a sua organização 

 

O edifício da Casa da Juventude foi construído de raiz e faz parte de um complexo que inclui um 

edifício contíguo com a Escola de Música e o Auditório Municipal. 
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Como já ficou registado neste trabalho, os serviços da Casa da Juventude foram abertos ao 

público no dia 8 de Fevereiro de 1997, no entanto, a sua inauguração oficial só aconteceu dois 

meses mais tarde, em Abril, pela mão do então senhor Secretário de Estado da Cultura, Prof. Dr. 

Rui Vieira Nery. 

 

O edifício divide-se em dois pisos, um térreo e outro superior, caracterizando-se pela sua 

funcionalidade e abertura ao espaço envolvente através das enormes janelas que revestem o corpo 

principal do edifício. Diga-se, em abono da verdade, que o aspecto fundamental destes serviços é, 

de facto, o de uma casa. 

 

No piso inferior, estão localizados os serviços de direcção, os serviços administrativos, a cafetaria, 

e, logo a seguir a grande sala de estar, dividida por áreas específicas de actividade: o Multimédia, 

onde está a televisão, a aparelhagem e todo um equipamento disponível para os jovens verem 

cinema, ouvir música e rádio, o espaço de Jogos, com mesas próprias para os jogos de mesa, os 

jogos multimédia, etc., e o espaço Internet, preenchido por computadores multimédia e onde se 

localiza uma banca de imprensa, com uma larga oferta de jornais. É também nesta área inferior 

que se realizam, habitualmente, as exposições, festas, conferências e recitais (dispõe de pequeno 

palco), e onde se encontram as outras divisões de apoio, como sejam os arrumos, os lavabos e a 

cozinha. 

 

No piso superior, um local mais recatado, está localizado um espaço de estudo e desenvolvimento 

de projectos pessoais, com dois computadores, podem conversar mais recatadamente e participar 

nas acções de formação promovidas pelos serviços nas salas 1 e 2. A sala 1 está igualmente 

disponível para apoiar as associações de jovens que não disponham de sede própria. A estas 

associações é disponibilizado um armário para guardar o seu material administrativo e um 

calendário para a realização dos seus encontros. O conceito é o de “ninho de associações”. Neste 

piso está ainda o Laboratório de Fotografia, que funciona igualmente como Clube de Fotografia, 

onde os associados podem desenvolver os seus trabalhos de fotografia. O piso superior dispõe, 

também, de uma área de arrumos e outra de lavabos. 

  

Finalmente, os serviços da Casa da Juventude funcionam de segunda a sábado, entre as 10h00 e 

as 19h00, sem interrupção.   
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5. Estratégia de Intervenção – a animação sociocultural como factor de mudança  

 

A animação sociocultural desempenha uma função estruturante de desenvolvimento do campo 

social, sobretudo na juventude. 

 

Em Portugal os tempos livres, como instrumento de desenvolvimento social, ganham uma 

relevância especial a partir de 1936 com a criação da Mocidade Portuguesa, caracterizada pelo 

seu cunho político, pela obrigatoriedade, pela relevância dada à instrução (pré-militar) e pela 

preocupação patriótica.  

 

A criação do Secretariado para a Juventude, em 1971, no Ministério da Educação Nacional, 

integrado na “Reforma de Veiga Simão”, como “ um serviço para a juventude” e com o objectivo 

de uma “mais equilibrada integração dos jovens na vida colectiva”, mediante a ocupação dos seus 

tempos livres, numa perspectiva “simultaneamente recreativa, esclarecedora e formativa”, veio 

abrir novas perspectivas em termos de dinâmica sociocultural e do associativismo juvenil. Porém, 

só em 1974, com a Revolução de 25 de Abril, se criou o organismo, FAOJ – Fundo de Apoio aos 

Organismos Juvenis - que viria a ter um papel impulsionador e democrático de políticas efectivas 

de animação e ocupação dos tempos livres da juventude (Cadernos FAOJ – Nº2, 1985).   

 

O direito dos jovens à prática das actividades culturais e aos tempos livres ficaria finalmente 

consagrado, em 1976, com a aprovação, em regime democrático, da Constituição da República 

Portuguesa, através do no nº1 do Art.º 70, em que se dispõe o seguinte: “ Os jovens, sobretudo os 

jovens trabalhadores, gozam de protecção especial para a efectivação dos seus direitos 

económicos, sociais e culturais, nomeadamente no aproveitamento dos tempos livres” (Cadernos 

FAOJ – Nº2, 1985). 

 

Foi com o objectivo de apoiar e estimular as actividades juvenis para o “preenchimento dos 

tempos livres, integrados numa permanente formação democrática e aperfeiçoamento cultural, 

visando a preparação esclarecida dos jovens na vida colectiva e fomento do trabalho do grupo 

numa perspectiva de integração social”, que foi criado, pelo mesmo decreto-lei n.º 179/74, de 30 

de Abril, o antigo Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ) e que mais tarde, em 1991, 

seria substituído pelo actual Instituto Português da Juventude (IPJ), em que, entre outras, conta 
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com as seguintes atribuições: apoio, coordenação e expansão das actividades juvenis para o 

preenchimento dos tempos livres, tendo em vista, designadamente:  

 

“(...) O desenvolvimento cultural da juventude, num permanente contexto democrático e 

em função do propósito de construção de uma sociedade plural; A participação 

esclarecida e responsável dos jovens na vida colectiva; O estímulo e o fomento de 

organizações autónomas de juventude e do trabalho de grupo numa perspectiva de 

integração social; O fomento e a criação de condições para uma mais ampla participação 

da juventude na resolução dos seus problemas (...)” (Cadernos FAOJ – Nº2, 1985). 

 

O relevante dos tempos livres não é envolver os jovens de forma instrumentalizada, como 

aconteceu com a Mocidade Portuguesa, durante o período do Estado Novo, ou com outros 

organismos que se encarregavam de orientar os jovens para um determinado entendimento social 

e político, mas sim o de permitir aos jovens o acesso, num contexto livre e democrático, a uma 

série de realizações ou organizações que promovam, com eles, as actividades do seu interesse. 

 

A política de animação sociocultural, no âmbito dos tempos livres, deixou de ser entendida de 

forma nacionalizada como anteriormente.  

 

Com o desenvolvimento e afirmação das cidades, do poder autárquico, da Europa das Regiões, 

afirmam-se novas centralidades, as populações exigem uma nova resposta aos seus anseios e 

necessidades, sendo que, no nosso país, esse movimento reformador, de dinamização e 

descentralização, do poder e da concepção política ganhou um especial incentivo, a partir de 

meados dos anos 80, com entrada na Comunidade Económica Europeia. 

 

Esta nova prática, que se foi sedimentando, revela uma maior preocupação em dotar não só os 

grandes centros de meios e equipamentos de interesse para as populações, mas igualmente de 

políticas integradas de desenvolvimento das localidades. 

 

Assim, as medidas dirigidas ao fomento da animação sociocultural durante os tempos livres, entre 

outras, têm vindo a ser, cada vez mais, medidas de carácter cirúrgico tendo em conta o ambiente 

social, económico e urbano das localidades a que se dirigem. Não nos surpreende, portanto, que 
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as estratégias de desenvolvimento se modifiquem de acordo com os interesses da população e da 

própria vocação dos concelhos. 

 

Neste contexto de progresso e desenvolvimento, em que as necessidades básicas das populações 

estão maioritariamente consagradas, há lugar para o desenvolvimento de políticas e equipamentos 

complementares de apoio social. 

 

Hoje, são já vários os concelhos que possuem espaços e políticas específicas dirigidas para a 

animação e ocupação dos tempos livres dos jovens e, a tal ponto se desenvolveram, que, nalguns 

casos, se tornaram meios imprescindíveis de trabalho com este sector social. 

 

De facto, é cada vez mais nítido o papel fundamental que estas políticas vêm dinamizando nos 

países, nas cidades e nas aldeias. Os políticos e responsáveis juvenis perceberam a importância 

destas actividades na formação do indivíduo, na sua ocupação e na prevenção de 

comportamentos considerados desviantes. “(...) A escolha dos comportamentos adequados supõe 

o acesso à informação das oportunidades que deverão estar ao seu dispor e que lhe permitam 

uma verdadeira integração (...)” (Rodrigues, 1987, p. 15). 

 

É incontestável a importância da educação escolar nos jovens, a necessidade em dotar os 

estabelecimentos de ensino de bons equipamentos, a necessidade em atrair os alunos para o 

desafio da aprendizagem, do ensino básico ao ensino secundário e superior, como forma de os 

preparar melhor para um mundo profissional competitivo e exigente, mas tornou-se igualmente 

imprescindível, na formação social do indivíduo, encontrar formas adequadas de animação e 

ocupação dos tempos livres. “(...) A educação extra-escolar permite dotar o indivíduo de novas 

competências que lhe garantam maior capacidade de interagir socialmente (...)” ( Oliveira, 1985, 

p.59).  

 

As novas políticas dirigidas à juventude, em que se privilegia a animação e ocupação dos tempos 

livres, o lazer, uma nova sociabilidade, em conjunto com novos equipamentos, como as casas de 

juventude, constituem um importante avanço nos direitos da juventude e dão possibilidades 

apreciáveis de formação de responsáveis em diversos sectores da vida social, cultural, 

educacional, económica e política. 
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O desenvolvimento destes equipamentos, principais instrumentos de dinamização das políticas de 

tempos livres junto dos jovens, desempenham na Europa, e desde há quase dez anos em 

Portugal, um papel de largo alcance, pois os jovens que participam nestas actividades, nestas 

instituições, recebem uma educação extra-escolar de ordem geral, profissional, cívica, dedicam-se 

a actividades culturais, desportivas de entretenimento, fazem a sua aprendizagem social e, 

inclusivamente, exercem muitas vezes uma actividade pública, senão mesmo política, de resto, na 

linha do que já referia Rodrigues em 1987: “(...) Mas eles [os jovens] apenas exigem que sejam 

criados os espaços onde possam desenvolver livremente a sua personalidade e proceder à sua 

integração na vida activa de acordo com as linhas que eles próprios determinam, construindo o 

seu futuro (...)”  

 

As funções essenciais que se atribuem à animação sociocultural podem resumir-se, 

esquematicamente, nas da “integração social, económica, cultural e crítica e na de regular os 

intercâmbios sociais e culturais” (Diaz, 1998, p.65). No caso da casa da juventude da Póvoa de 

Varzim ela funciona como estratégia de mudança. 

   

Pode dizer-se, hoje, que o papel desempenhado pela animação sociocultural tem uma dimensão e 

importância tal que não se pode separar do conjunto das actividades sociais, aliás, as actividades 

culturais e de tempos livres são um reflexo do desenvolvimento das sociedades. 

 

 

6. O Plano de Actividades 

 

 

A estratégia de intervenção na Casa da Juventude da Póvoa de Varzim assenta em quatro áreas 

consideradas principais: a animação sociocultural, a informação, a formação e o apoio. 

 

A partir daqui desenvolvem-se uma série de actividades com o objectivo já referenciado de, 

simultaneamente, ocupar os tempos livres e preparar os indivíduos para a aquisição das 

competências necessárias para enfrentar o futuro. 
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No sentido de percebermos o alcance e a estratégia definida para este espaço de animação 

pedagógico-social, passamos a descrever cada uma das áreas.  

  

A. Animação sociocultural – actividades planeadas 

 

Projecto Escola da Minha Vida  

Periodicidade: anual, entre Setembro e Fevereiro  

Participação: 1800 a 2500 alunos, professores e técnicos 

É um projecto conjunto da Casa da Juventude/Pelouro da Juventude com as Escolas EB 2/3 de 

Penalves, de Rates, Dr. Flávio Gonçalves, de Beiriz, de A-ver-o-Mar, as Escolas Secundárias Rocha 

Peixoto e Eça de Queirós e a Divisão de Desporto e Tempos Livres que conseguiu cruzar a 

comunidade escolar revelando um sentido de participação e convívio impar. O Projecto consiste na 

promoção de acções diversas, de índole cultural e desportivo, na dinamização da Comunidade 

Escolar/Juventude, despertando novos valores e exemplos para uma educação ampla e 

actualizada. Actividades desenvolvidas: Concursos: Escultura, Poesia, Pintura, Conto e Banda 

Desenhada, Prova de Cicloturismo e Corta – Mato.  

 

Concurso de Fotografia 

Periodicidade: anual - Primavera 

Participação: 80 a 120 jovens 

Disponibilizar às novas gerações outras formas de contactar o mundo. O objectivo é incentivar a 

expressão artística, o conhecimento das artes da fotografia, estimular a participação na 

comunidade, desenvolver o espírito crítico, ampliar a educação sociocultural. 

 

6x6 Joga e Segue  

Periodicidade: anual - Primavera 

Participação: 80 a 100 jovens 

O 6 por 6 Joga e Segue, tem uma dimensão desportiva e cultural e implica a participação em 4 

modalidades desportivas (futebol salão, atletismo, voleibol e basquetebol), 1 jogo tradicional 

(corrida de sacos) e 1 jogo de mesa (matraquillhos), com equipas de 6 elementos, distribuídas por 

dois escalões (A- 12, 14 anos / B- 15 aos 21), ou seja, uma sequência, de 6 actividades, em que 

se Joga e Segue até se apurarem as três melhores equipas de cada escalão. 
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CD / Circuito Alternativo 

Periodicidade: anual - Outono 

Participação: 20 a 30 jovens 

Assistência: entre 300 a 400 pessoas 

O projecto Circuito Alternativo – encontro de bandas - constitui um estímulo ao aparecimento de 

novos projectos artísticos, constitui um palco alternativo para a rodagem de bandas já existentes. 

O Circuito Alternativo dinamiza a criatividade, premeia o espírito de iniciativa e promove a 

responsabilização no jovem. 

 

Praça dos Pintores 

Periodicidade: anual – Primavera  

Participação: 35 a 50 jovens 

A Praça dos Pintores, uma iniciativa da Associação de Amizade Póvoa de Varzim Cidades 

Geminadas, com apoio da Casa da Juventude/Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que decorre 

ao ar livre. A Praça dos Pintores é uma oportunidade aos novos artistas para contactarem o 

público, partilharem a sua criatividade e desenvolverem novos conhecimentos. 

 

Encontro Internacional de Jovens 

Periodicidade: anual - Verão 

Participação: 60 jovens de várias cidades 

A Associação de Amizade Póvoa de Varzim Cidades Geminadas e a Casa da Juventude realizam o 

Encontro Internacional de Jovens – As Férias Mais Divertidas. Tem a participação de jovens 

provenientes de Montgeron –França, Eschborn – Alemanha, Póvoa de Varzim – Portugal e jovens 

da cidade de Zabbar – Malta. Este encontro, que se realiza no âmbito do programa de geminação 

da cidade, constitui uma excelente ocasião para o estabelecimento de um intercâmbio cultural e 

de amizade entre as juventudes da Europa e para a formação geral do indivíduo.  

 

Encontro de DJ’S da Póvoa de Varzim 

Periodicidade: anual - verão 

Participação: 12 a 20 jovens 



 50

A Casa da Juventude, em conjunto com jovens DJ’s, organiza o Encontro de DJ’s da Póvoa de 

Varzim, uma acção integrada no Dia Mundial da Juventude. Surgiu como resposta às novas 

solicitações da juventude, alargando o âmbito e a oferta das propostas de animação.  

 

Jogos em Casa  

Periodicidade: mensal 

Participação: 20 a 50 jovens, em cada torneio 

Assistência: calculada entre 5000 a 8000 pessoas 

São pequenos torneios de jogos de mesa: o Abalone, o Xadrez, as Damas, os Matraquilhos, o 

Bilhar, os Jogos de Computador/Multimédia, o pingue-pongue, etc. O objectivo é desenvolver 

competências educativas no convívio, no lazer, na participação, na partilha e de comunidade. 

 

Clube de Fotografia 

É dirigido a todos os interessados em fotografia, a preto e branco, e que reúnam algum 

conhecimento de modo a poderem operar dentro do laboratório de fotografia na revelação dos 

seus trabalhos e projectos.   

 

B. Informação 

 

Sendo este um tempo da comunicação e informação, destacamos a importância dada a esta área 

de apoio aos jovens. Efectivamente, ao pretender formar uma juventude mais participativa, 

preparada para exercer os seus direitos e deveres de cidadania, é importante um sector que reúna 

e disponibilize toda a informação, quer local, quer a nível nacional, para os jovens. A partir da casa 

da juventude os jovens podem inscrever-se em diversos programas, concursos, acções de 

formação, colónias de férias, pousadas de juventude, iniciativas de solidariedade, etc. Para além 

disso, dispõe de: 

 Um atendimento personalizado, 

 Acesso diário e gratuito à Internet, 

 Um completo conjunto de títulos de jornais e revistas de carácter geral e de 

juventude, sempre actualizada, 

 Um conjunto de computadores para a realização dos mais diversos trabalhos e 

projectos,  
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 Uma Folha Informativa - correspondência que chega à residência de mais de 900 

jovens do concelho e, finalmente, mas não menos importante, um sítio na Internet, 

que vem facilitar a aproximação e a comunicação a um nível global. 

 

C. Formação 

 

Ao longo do ano a Casa da Juventude promove, frequentemente, diversas acções de formação, 

como por exemplo: 

 Cursos e Workshops em Tecnologias de Informação - Internet, Informática, Multimédia;  

 Cursos de Fotografia, Telecomunicações, Banda Desenhada, Vela, Socorrismo, etc. 

 

Ainda neste âmbito apreciámos a realização de conferências e encontros de carácter pedagógico, 

de debate e reflexão, incidindo sobre diversas temáticas: Saúde (Sida e Toxicodependência), 

Racismo (Discriminação e Intolerância), Comunicação (Jornalismo, Televisão), Desporto, Música, 

Família e Protecção do Ambiente. Estas acções constituem um momento extraordinário para as 

novas gerações contactarem com diversas personalidades de reconhecida competência técnica e 

prestígio profissional, debaterem, reflectirem e adquirirem novos conhecimentos, contribuindo 

decisivamente para a sua formação extra-escolar. 

 

D. Apoio 

 

Faz parte da estratégia da Casa da Juventude o apoio, sempre que possível, a todas as iniciativas 

da juventude. A actividade musical ocupa a primeira linha das preferências, sendo assim 

frequentes as iniciativas de lançamento de várias grupos, com as designadas bandas de garagem, 

entre outras iniciativas: 

 

 Ajuda a programar as actividades de iniciativa individual: um recital, o lançamento de um 

livro, uma exposição, etc.; 

 Apoia na concepção do material de divulgação - cartazes, convites e flyers; 

 Realiza festas de aniversário; 

 Dispõe de uma sala de reuniões e formação para a realização dos projectos de iniciativa 

jovem; 
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 Serve de sede e apoio administrativo a vários grupos e associações, como por exemplo: o 

Clube de Surf da Póvoa de Varzim, o Conselho Consultivo para a Juventude, a Associação 

dos Alcoólicos Anónimos, o Conselho Consultivo de Educação, o Ensino Especial (com a 

realização de classes especiais de ensino) e a Federação de Futebol Popular do Distrito do 

Porto; 

 Organiza diversas parcerias: Ciclos de Cinema - promoção do cinema - com a Associação 

Cultural Octopus; Cross Country -Prova de BTT - Monte da Cividade - Outubro - através de 

uma modalidade de aventura o despertar de outros valores na juventude, da preservação 

do Ambiente e do Património Histórico - em conjunto com a Associação Civiaventura; e 

com o Clube de Paintball a realização de torneios e jogos de paintball. 

 

 

7. Caracterização do perfil do utente, a sua relação com a instituição e com os media 

 

 

Concluindo esta fase de diagnóstico da instituição poveira, chegou a vez de nos debruçarmos 

sobre aqueles que utilizam directamente as suas instalações. Tendo em conta os objectivos da 

nossa investigação, realizámos um inquérito a 20 utentes, entre os 15 e os 18 anos, procurando 

recolher dados suficientes para preencher três dimensões de análise: os elementos sócio-

demográficos, a qualidade da relação entre o utente e a instituição e os seus mundos 

comunicativos.   

 

Como procedimento prévio ao inquérito, optámos por uma conversa com os elementos 

seleccionados, a fim de lhes explicarmos os objectivos e o interesse do diagnóstico. Esta opção 

ajudou-nos a compreender melhor os utentes da organização, os seus interesses e atitudes, face 

ao contexto existente, e facilitou o acordo e o envolvimento destes no inquérito. Tal como refere 

Canfield (1988, p. 330), o conhecimento das atitudes dos interlocutores é essencial para o bom 

relacionamento, para evitar críticas, facilitar a apresentação de novos desafios e para conquistar a 

boa vontade e compreensão dos públicos, ou seja, a realização de um inquérito que nos conduza 

ao âmago dos seus utentes, necessita de acordo tácito prévio dos mesmos, com vista a obter as 

melhores informações. 
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Por outro lado, a exigência de precisão do questionário, requer esse contacto no sentido de uma 

correcta elaboração das perguntas, adaptação ao universo dos inqueridos, etc. Após isso, 

realizámos o imprescindível pré-teste, que nos revelou a razoabilidade das perguntas do inquérito, 

a sua adequada hierarquia, em ordem a obter a informação pretendida. 

 

Na preparação do conjunto de perguntas, tivemos em conta o quadro teórico de referência, 

resultando desse modo não apenas perguntas relacionadas directamente com o inquirido, com a 

organização em estudo, mas outras que nos enviavam para o universo da educação para os 

media, para as hipóteses e variáveis apresentadas, propondo uma interacção entre a teoria e a 

verificação empírica, constituindo-se um extraordinário guia de trabalho de pesquisa, de 

observação da organização e da orientação das conclusões. 

 

O questionário ficou estruturalmente dividido em três grandes áreas de observação: o perfil sócio-

demográfico dos utentes, entre os 15 e os 18 anos, a sua relação com a organização e os seus 

mundos comunicativos. Do perfil traçado para o questionário resultaram 5 perguntas de facto, 

relacionadas com os dados demográficos dos inquiridos (ex: 1 a 5), e as restantes perguntas de 

carácter explícito, a fim de obter o máximo de informação directa e imediata sobre o assunto em 

causa.  

 

Embora a generalidade das perguntas fossem do tipo fechadas, a sua resposta permitia uma 

escolha múltipla, em leque, onde o inquirido é convidado a escolher uma ou várias respostas, 

entre as diversas alternativas apresentadas, podendo ainda ordenar essas mesmas escolhas (ex: 

17). Também de escolha múltipla, mas com objectivos diversos, vão as perguntas, por exemplo 4, 

6, ou 9, em que o inquirido tinha somente uma única opção de resposta numa das alternativas 

propostas. Este tipo de perguntas vai mais no sentido da avaliação e estimação, realçando-se aqui 

o aspecto mais quantitativo das mesmas. (Pardal e Correia, s.d., pp. 51-57) 

 

Na verdade, as respostas incluídas num questionário não encerram a realidade que não existe, 

mas descrevem e avaliam uma certa realidade, determinada pelo contexto de interacção entre o 

inquiridor e o inquirido e referenciadas com o conjunto de representações e categorizações que 

presidem a essa interacção (Silva e Pinto, 1989, p. 172).  
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Aliás, foi esse o nosso pensamento, procurar a luz das várias categorias accionadas de modo a 

que estas possam ser contrastadas com as de outras investigações e confirmadas posteriormente. 

 

Ao concentrarmos a nossa atenção, desta vez, sobre o inquérito, estamos inevitavelmente a 

mencionar a técnica quantitativa, levantando-se, por isso, o problema da amostra e a sua 

representatividade. De acordo com Silva e Pinto (1989, p.184), “uma amostra é representativa 

desde que esteja garantida a aleatoriedade do processo da sua constituição, isto é, desde que a 

população daquele universo não tenha sido enviesadamente seleccionada por via da acção de um 

qualquer factor ou critério”. De resto, é esse carácter aleatório da amostra que garantirá toda a 

lógica de inferência estatística que resultará do processo de análise dos dados apurados.  

 

Em conjunto com a organização, tivemos o cuidado em estimar o número de utentes diário. Tendo 

em conta uma visita calculada de 80 jovens, em média, por dia, definimos que efectuaríamos 20 

inquéritos, garantindo uma representatividade de 25%, assentes numa selecção perfeitamente 

aleatória. 

 

É recorrente a discussão relativa à primazia, a validade e a qualidade, entre os estudos qualitativos 

e os quantitativos. Em bom rigor, deve afirmar-se que estes são complementares e não 

dicotómicos, mais ainda se estivermos a falar de um estudo de caso. Com efeito, nesta 

circunstância concreta de estudo de uma unidade social, abrigar-se sob ambos os métodos, 

facilitando o acesso ao particular na sua complexidade, ao mesmo tempo que pode abrir caminho, 

sob determinadas condições, a algumas generalizações empíricas (Pardal e Correia, s.d., p. 22). É 

com base na agregação das respostas que se espera alcançar a base de referência deste grupo 

social. 

 

Sabendo que o presente estudo tem um carácter exploratório, os dados recolhidos servirão para 

conhecer o público utente da casa da juventude e ainda, talvez a parte mais significativa do 

inquérito, perceber a relação destes com os media, tanto em contexto privado como nas visitas à 

instituição, e avaliar sua predisposição para um novo desafio social no âmbito da Educação para 

os Media. É aquilo que iremos confirmar a seguir. 
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Começámos por saber que os utentes, entre os 15 e os 18 anos, são maioritariamente do sexo 

masculino, 75%, contra uma minoria do sexo feminino de 25%. A explicação mais óbvia para este 

resultado poderá estar no facto de na nossa cultura continuar a prevalecer uma maior liberdade 

para os rapazes e, também, de que as raparigas devem ficar em casa a ajudar nas tarefas 

domésticas. 

 

Fig.1 - Caracterização dos utentes, entre os 15 e os 18 anos, por sexo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quanto à idade, seguindo a orientação do nosso projecto, seleccionando a faixa etária alvo, entre 

os 15 os 18 anos, confirmámos a nossa impressão inicial, de que os adolescentes dominavam 

com a sua presença, isto é, 80% dos inquiridos tem entre 15 e 17 anos, com um evidente 

predomínio dos indivíduos de 15 anos, em 60% dos casos, face aos jovens adultos, de 18 anos de 

idade, com apenas 20% das presenças. 

 
 

Fig.2 - Caracterização dos utentes quanto à idade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No que diz respeito à residência, há um claro domínio daqueles que residem na Póvoa de Varzim, 

sendo 85%, residentes na cidade, 10%, residentes nas freguesias, e apenas 5% residem numa 

75

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80%

Masculino
Feminino

60

10 10

20

0

10

20

30

40

50

60

70

Idade

%

15

16

17

18



 56

outra cidade, e que, ao que pudemos apurar, são visitas que ocorrem porque acompanham os 

amigos ou, tão simplesmente, porque vêm participar numa actividade do seu interesse, 

nomeadamente nos Cursos de Fotografia, os torneios desportivos e os concertos. 

 
 

Fig.3 - Caracterização dos utentes quanto à residência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisamos agora as habilitações literárias, verificando que a maioria frequenta o 3º ciclo da 

escolaridade básica (entre o 7º e o 9ºano), 70%, seguida pelo 2º ciclo e pelo secundário, com 15%, 

confirmando, de alguma modo, os dados contidos no gráfico das idades e que, numa análise 

imediata, se pode dizer que há uma taxa razoável de cumprimento do percurso normal escolar.  

 
 

Fig.4 - Caracterização dos utentes quanto às habilitações literárias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação à ocupação dos utentes, conseguimos perceber que a grande maioria são estudantes, 
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aos restantes indicadores permitem concluir que uma pequena percentagem, 5%, estuda e 

trabalha e que 10% não têm qualquer ocupação.  

 
 

Fig.5 – Caracterização dos utentes quanto à situação profissional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma segunda parte do nosso inquérito aos utentes, procurámos perceber o tipo de relação que 

estes mantêm com a organização. Por exemplo, quanto à frequência ou número de visitas, 

verifica-se que a maioria, 60%, visita a casa da juventude com muita frequência, mais de quatro 

vezes por semana, demonstrando, à partida, um forte interesse em ali estar. São uma minoria 

aqueles que a frequentam mais raramente. 

 
 

Fig.6 - Frequência das visitas à Casa da Juventude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando nos detemos sobre os motivos que levam os jovens a frequentar a casa da juventude, 

concluímos que são diversos, com a hipótese “ocupar os tempos livres” a ser maioritária, com 

52%, seguida da hipótese “para encontrar os meus amigos”, com 33%, “é uma segunda casa para 
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mim” com 10%, e “há pouco que fazer nesta cidade” com 4% das respostas. Pelas reacções 

incluídas nas figuras 6 e 7, percebemos uma relação forte, de grande envolvimento, entre os 

jovens e aquele estabelecimento, já que pela frequência e a motivação se compreende que a casa 

da juventude funciona para os utentes como o grande espaço de lazer e de estar com os amigos.   

 
 

Fig.7 - Motivos que levam os jovens a frequentar a Casa da Juventude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Em consonância com os quadros anteriores, está o resultado da próxima questão, em que se 

pergunta qual o local alternativo, se não tivessem a casa da juventude, onde as 

respostas/hipóteses foram diversas, destacando-se, todavia, uma maioria relativa de jovens que 

considerou “Em casa”, com 36% dos casos. 

 

Para além disso, os utentes seleccionaram “No salão de Jogos” e “Na escola”, 16%, “Na rua”, 

12%, seguidos pelas alternativas “Na casa dos amigos” e “No café” para 10% e 5%, 

respectivamente.   
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Fig.8 – Espaços alternativos à Casa da Juventude na ocupação dos tempos livres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto ao tipo de actividades mais procuradas pelos utentes da casa da juventude, podemos dizer 

que a mais procurada é a de “Lazer”, com 75%, o que vem confirmar o gráfico de respostas da 

figura 7, relativas ao motivo das visitas, onde a maioria dos utentes se referiu à “ocupação dos 

tempos livres”. Parece-nos legítimo concluir com esta hipótese de que, a ocupação dos tempos 

livres está normalmente associada ao lazer. Contudo, este mesmo quadro permite-nos observar 

que a casa da juventude é também procurada para obter informações. Já surpreendente é a 

ausência de respostas nas hipóteses formação e apoio.  

 
 
 

Fig.9 - Tipo de actividades mais procuradas na Casa da Juventude  
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unânime, com as hipóteses “muitas vezes” e “algumas vezes” a obterem 45% cada uma, 

perfazendo um total de 90% de opiniões favoráveis. “Raramente” ou “nunca” foi considerado 

apenas por 10% dos inquiridos, o que leva a dizer que a percepção dos jovens é de que a 

instituição tem tido uma influência positiva na sua formação.  

 
 

Fig.10 – A Casa da Juventude como veículo de novos conhecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como referimos anteriormente, o inquérito pretendeu analisar o mundo comunicativo dos utentes 

para perceber a sua relação e a utilização que faz dos media. Nesta terceira parte vamos perceber 

isso e, até que ponto, um programa de educação para os media teria alguma possibilidade de ser 

implantado com a sua participação.   

 

Fig.11 – Os meios de comunicação e multimédia mais conhecidos pelos utentes da Casa da 

Juventude  
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De acordo com a leitura das respostas inscritas no quadro anterior, estamos, claramente, perante 

uma geração dos media. Praticamente a generalidade dos meios apresentados como hipótese de 

resposta revelam uma taxa de conhecimento a 100%. Apenas o leitor de CD, o leitor de Vídeo, o 

Rádio e os livros tiveram taxas menores, o que, no nosso entender prende-se muito mais com uma 

questão de relação com os meios do que de conhecimento. Os meios que se encontram com 

menores percentagens de conhecimento derivam, principalmente, do seu desuso, ou melhor, em 

desuso nas camadas mais jovens da população. Fazemos notar que os utentes tinham a 

possibilidade de responder a mais de uma hipótese simultaneamente. Podiam assinalar, até, todas 

as hipóteses. 

 

 

Fig.12 – Os meios de comunicação e multimédia mais utilizados, pelos utentes, em suas casas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A confirmar o que proferimos sobre a leitura do quadro anterior estão as respostas à pergunta: A 
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está, os Livros, o Leitor de Vídeo e o Leitor de CDs surgem com uma taxa de penetração somente 

de 40%, enquanto a televisão, o telemóvel e a Internet/computador têm uma taxa de praticamente 

100% das preferências dos utentes, isto é, aos quais recorrem com maior frequência em casa. 
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Fig.13 – Os meios de comunicação e multimédia disponíveis no quarto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta questão vem ao encontro da generalidade dos inquéritos que se realizam em Portugal sobre 

os hábitos de consumo dos jovens em relação aos media. Por outro lado, pretendíamos, com esta 

pergunta, saber, também, qual a autonomia e posse de meios de comunicação por parte dos 

utentes. Embora a maioria disponha de uma quantidade razoável de meios no seu local mais 

privado, a verdade é que, o telemóvel parece ser aquele, talvez pela sua comodidade e valor 

comercial, que predomina entre os utentes da casa da juventude atingindo 95%. Seguem-se, a 

televisão, em 80% dos quartos, e a consola de jogos, em 70% dos casos. Apesar da forte 

penetração do computador e da Internet, entre os hábitos das novas gerações, a verdade é que 

apenas 60% dispõe deste recurso no seu quarto para uso mais privado, facto que não é alheio o 

esforço financeiro exigido.      

 

Fig.14 – Os meios de comunicação como assunto de conversa em casa  
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Já na terceira parte do inquérito/diagnóstico aos utentes da casa da juventude da Póvoa de 

Varzim, e numa perspectiva de perceber a atitude individual, entre a família e os seus pares, 

quisemos saber se era habitual falarem com os familiares, em casa, a respeito dos meios de 

comunicação. A resposta tendeu claramente para uma atitude vaga, dissipada, provavelmente, 

entre muitos outros hábitos caseiros. Apenas 20% revelaram fazê-lo “muitas vezes”. Os restantes 

80% dos inquiridos distribuíram-se pelas respostas “algumas vezes”, em 50% dos casos, e 

“raramente” nos restantes 30%. Francamente, conversar sobre os media, reflectir sobre os seus 

conteúdos, segundo a sugestão e a vontade de diversos movimentos de educação para os media, 

não está ainda entre os hábitos da maior parte das famílias.  

 

Esta ausência crítica em relação aos meios, vai ao encontro do que o autor francês Jean 

Baudrillard classifica como a sociedade de consumo, onde se encaixam os media. A sua teoria fala 

do triângulo do sistema, em que nos vértices se encontram os media, a sociedade de massas 

(público) e a sociedade de consumo. Não são apenas os media a utilizarem as massas para sua 

sobrevivência, captando a atenção para os anunciantes, são igualmente as massas a usarem os 

media para seu entretenimento (lazer) e prazer (sexo), sem qualquer sentido crítico. (1991, p.103-

160) 

 

 

Fig.15 – Os temas de conversa mais frequentes, em família, a respeito dos meios de comunicação  
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a crer que a lógica continua a ser a de consumo pelo divertimento e não tanto no sentido formativo 

e crítico como poderia parecer. Já quanto aos “conteúdos dos programas” e o “formato dos 

programas”, questões mais especializadas, referidas tantas vezes por David Bunckingham, que 

requerem conhecimento especializado e recolha de informação, a respostas distribuíram-se por 

um universo pouco significativo de 35% e 5%, respectivamente. 

 

Fig.16 – Os meios de comunicação mais utilizados quando reunidos entre amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feita a leitura do quadro de respostas anterior, confirmamos a afirmação, de modo cada vez mais 

evidente, de uma geração do computador e da Internet, isto é, a “net generation” de que falava 

Esther Dyson, em “A Design for living in the Digital Age” em 1997, ao prever a adesão substancial 

das novas gerações à Internet e ao computador como plataformas de comunicação e informação 

por excelência.  

 

Assim é, quando reunidos entre os seus pares, ou quando comunicam entre si, 90% dos utentes 

preferem a “Internet/computador” em relação aos demais meios de comunicação. É mais fácil, 

mais cómodo e não tem tantos custos. O “telemóvel” vem a seguir para 70% dos utentes e a 

“televisão”, com 65%. Confirma-se, também aqui, a tendência da maioria dos estudos efectuados, 

em que os novos media ganham significativo avanço nas práticas diárias das novas gerações. 
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Fig.17 – Os meios de comunicação como assunto de conversa entre amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o quadro familiar nos revelou um palco pouco propício para a abordagem de temas 

relacionados com os media, já entre os pares, os jovens parecem estar mais desprendidos e fazê-

lo mais frequentemente, chegando mesmo, em 40% dos casos, a conversar ”muitas vezes”. A 

presença entre pessoas do mesmo nível, entre pares, leva os jovens a sentirem-se mais à vontade 

e a discorrer sobre os mais variados assuntos sem o risco de serem mal entendidos ou mesmo 

criticados pelo desconhecimento sobre os assuntos em observação. Se atendermos, desde já, na 

informação recolhida com o quadro seguinte vislumbramos porque razão, entre pares, as 

conversas acerca dos media aumentam tão significativamente.  

 

Acompanhando o quadro seguinte, verificamos que os conteúdos das conversas incidem 

particularmente em temas de lazer, 80% sobre “desporto” e 60% sobre “cinema”, e não tanto em 

temas formativos, o que é natural, tendo em conta a faixa etária das pessoas que estamos a ouvir 

e o tipo de consumo generalizado que as audiências procuram - mais lazer e prazer que 

informação.  

 

Nesta perspectiva, não é, de todo, descabido adiantar os exemplos de diversas associações de 

pais e outras de carácter geral, por exemplo nos Estados Unidos, que se dedicam à exploração do 

tema de educação para os media seleccionando os temas de preferência das novas gerações: 

desporto, cinema, séries, telenovelas e outros casos da vida real transmitidos pelos canais de 

televisão, como forma de os aliciar em participar nessas actividades e despertá-los para a reflexão 

crítica das imagens e das mensagens recebidas.   
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Fig.18 - Os temas de conversa mais frequentes, entre amigos, a respeito dos meios de 

comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre os contextos de abordagem do tema “meios de comunicação” parece não haver dúvida que 

os locais mais frequentes são aqueles em que os jovens se encontram, mais uma vez, entre os 

seus pares como a “escola”, com 65%, e a “rua”, com 50% das respostas. 

 

Fig.19 - Contextos em que acontecem as conversas sobre os meios de comunicação, entre amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora o “café” se pudesse considerar como um dos locais para esse efeito, de encontro de 

amigos, a verdade é que, de acordo com um gráfico anterior– Fig.8, aqueles que responderam a 

este inquérito não se mostram muito atraídos por esse lugar como ponto de encontro.  
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Quadro – 4 Tempo médio diário dedicado aos meios de comunicação 

 

 Menos de 

30minutos 

30m a 1h 1 a 2 h 2 a 3h 

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     

 

 

No quadro precedente, percebemos o tempo dedicado, diariamente, pelos utentes da casa da 

juventude, a cada um dos meios apresentados como variáveis. Verifica-se que o tempo de 

utilização destes utentes, de modo geral, não é diferente das estatísticas mais recentes publicadas 

em diversos meios de comunicação. A Internet/Computador já surge a par com a televisão, 

ocupando os jovens entre 2 a 3 horas diárias. Devemos ter em conta, na análise deste dado, de 

que o computador ainda não tem a mesma presença efectiva nos domicílios como a televisão, 

como pode ser comprovado pelas respostas inscritas nas Figuras 12 e 13 deste inquérito, pelo 

que não nos admiraria de que o número de horas dedicado a este meio de comunicação talvez 

fosse ainda superior ao dispensado à TV. Segue-se o telemóvel, o DVD e a consola de jogos vídeo, 

a ocupar os utentes entre 1 a 2 horas por dia. 

  

Na sequência das respostas registadas na Fig.21 do inquérito, os jovens confirmam a sua 

preferência “por lazer”, em 70% dos casos, quando confrontados “para que efeito utilizam os 

meios de comunicação”. Tendo em conta que se tratava de mais uma questão de resposta 

múltipla, percebe-se, ao mesmo tempo, a importância que os jovens atribuem aos meios, 

enquanto fornecedores de informação (70%), como meios de aprendizagem/formação (50%) e 

comunicação (35%). Na realidade, há uma consciência do valor e do efeito que os meios de 

comunicação podem trazer para a sua vida pessoal.  
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Fig.20 – Para que efeito procuram os meios de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico da figura 22 assegura o que dissemos anteriormente. Os utentes não ignoram a 

importância dos meios de comunicação na sociedade actual e na sua vida pessoal. 75% diz que é 

“muito grande” e 25% classifica como “importante” a acção dos meios no quotidiano das pessoas. 

Ninguém considerou que a presença dos meios é “nada importante”.  

 

 

Fig.21 -  Importância atribuída aos meios de comunicação na sociedade actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo sentido de avaliar a opinião dos jovens sobre os meios, mas desta feita, quanto ao seu 

desempenho, temos os resultados do gráfico da figura 23 que nos apresenta uma opinião 

francamente positiva sobre os media. 55% afirmam ter uma impressão “muito boa” e 45% optam 

por classificar de “boa” impressão. 
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Fig.22 - A impressão dos jovens a respeito dos meios comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já quanto à influência dos meios no seu comportamento há uma maioria, de 65%, que afirma 

sentir essa influência, sendo que 35% afirmam “muitíssimo” e 30% “bastante”. Por outro lado, é 

de notar que, ao mesmo tempo que existem 35% dos jovens que dizem ser “muitíssimo” 

influenciados, há uma percentagem equivalente que diz que o seu comportamento é “pouco” 

influenciado pelos meios. Pelo facto de ninguém ter optado pela hipótese “nada”, podemos 

concluir que, de um modo geral, todos se consideram influenciados pelos media. 

 

Fig.23 - A influencia dos meios no comportamento dos jovens  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para percebermos o nível de participação e acção crítica dos utentes face aos media, 

apresentámos um conjunto de hipóteses de interactividade com os meios. As respostas revelaram 

que 55% prefere reagir “enviando comentários”, 30% “participam em iniciativas propostas pelos 

meios (concursos, discussões temáticas, fóruns, etc.)” e 15% reagem apresentando “sugestões 

sobre os conteúdos”. Temos de registar aqui o princípio da participação. De facto, com o surgir do 

canal de comunicação electrónico, Internet, nos anos 90, tudo se tornou mais fácil em termos de 
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participação. Os jovens, em especial, pela sua apetência digital, tornaram-se mais activos e 

participativos, demonstrando, evidentemente, a sua vontade de influenciar os meios e a sociedade, 

ainda que, por vezes, tal como ficou espelhado nas respostas incluídas na Fig. 14, essa 

participação seja feita sem a reflexão crítica necessária. 

 

Fig.24 – O tipo de relação estabelecida com os media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurando avaliar os hábitos de consumo directamente na instituição alvo do nosso projecto e a 

disponibilidade dos utentes para uma eventual iniciativa no campo dos media, levantámos as 

questões que se seguem. 

 

Quando se deslocam à Casa da Juventude e no âmbito dos media, os utentes revelam uma 

preferência nítida pela “Internet/computador”, com 90% de intenções registadas. A 

“televisão”segue logo a seguir, mas com 70% das preferências apenas. Os jornais são a terceira 

preferência para de 45% dos utentes. Estas respostas estão de acordo com a disponibilidade local 

dos meios referidos. De facto, quando visitamos a casa da juventude, nomeadamente o espaço 

Internet, com 9 equipamentos multimédia e de acesso gratuito, verificámos um afluxo considerável 

de utentes jovens. Naquele local, o utente pode navegar livremente, aceder à tecnologia, que 

permite comunicar no sistema de videoconferência, fazer buscas na rede, descarregar dados e 

recolhê-los em dispositivos electrónicos. Também registámos, daí o facto de aparecer em terceiro 

lugar das preferências, mesmo antes do DVD e do Vídeo, a procura que os jornais têm, talvez 

devido ao acesso facilitado, já que, os jovens têm livre acesso, sem qualquer esforço, mesmo o de 

ter de pedir para ler. Basta levantar o “seu” jornal da prateleira e depois voltar a colocá-lo no 
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mesmo sítio. Conhecendo a realidade juvenil, percebe-se que estes não apreciam, na maioria das 

vezes, aquela vigilância demasiado restritiva e que os leva a evitar determinados espaços de 

convívio. Ora, o que se verifica neste estabelecimento juvenil é, precisamente, esse controlo ligeiro 

mas muito ao encontro do comportamento do jovem, sempre, na perspectiva de liberdade com a 

máxima responsabilidade.  

 

 

Fig.25 – Os meios de comunicação utilizados habitualmente na Casa da Juventude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que acabámos de dizer, e que resulta da observação directa do espaço, bem assim das 

conversas com os técnicos da instituição, acaba por se verificar nas respostas que se seguem. 

Esse ambiente descontraído, de quem se encontra num espaço partilhado e de acesso facilitado, 

permite resultados, nomeadamente como o do gráfico que se segue, em que os jovens afirmam 

que recorrem aos meios de comunicação “muitas vezes”, registando 65% das respostas 

expressas. Para além da predisposição do utente, a verdade é que o ambiente propicia este tipo 

de atitude.  
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Fig.26 – O recurso aos meios de comunicação na Casa da Juventude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo sentido da tendência para os media e para a participação em actividades concretas 

com os media, encontra-se a resposta à próxima pergunta. 60% dos utentes revelou que “sim”, 

gostaria de realizar uma actividade relacionada com os media. Os restantes 40%, não põem de 

parte a ideia, mas reagem de forma mais cautelosa com um “talvez”. 

 

 

Fig.27 – Abertura para participar em actividades relacionadas com os meios de comunicação 
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quanto pudemos apurar, com o facto daquele estabelecimento ter já uma tradição na realização 

de actividades com a fotografia. Registe-se ainda, com um forte índice de adesão, 35%, a 

actividade de “fazer um vídeo”. As restantes actividades propostas no âmbito da educação para os 

media, como “analisar um programa de televisão”, “analisar um jornal”, “fazer rádio”, etc., 

recolheram percentagens menos significativas da preferência dos utentes. 

 

Fig.28 – Actividades mediáticas preferidas pelos jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se o objectivo exploratório deste inquérito era perceber qual a viabilidade de realização 

de um projecto de educação para os media numa instituição vocacionada para animação 

sociocultural da juventude, um espaço privilegiado de ocupação dos tempos livres, decidimos 

apresentar uma paleta de oportunidades nessa área, confrontadas com outras relacionadas com 

os media e, assim, inferir a sua propensão para trabalhar, divertir-se e aprender com os media.  

 

Apuradas as respostas, verificamos que a televisão ainda continua a ser a ‘caixa’ de maior 

entretenimento, a ocupar um lugar central na vida das pessoas. O computador aparece já em 

segundo lugar e rivalizando com o desporto, mesmo quando encarada como actividade pura e 

simples de ocupação dos tempos livres. Parece-nos evidente que não podemos, a partir destes 

resultados, afirmar que a realização de uma actividade relacionada com os media e no quadro da 

animação e ocupação dos tempos livres, está assegurada e aceite definitivamente pelos utentes da 
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casa da juventude. O que podemos dizer, isso sim, é que se verifica uma abertura acentuada dos 

jovens desta instituição para lidar com os media, que o seu mundo social roda e entrecruza-se, 

com frequência, com os media, e que, cada vez mais, os jovens, e estes provaram não ser uma 

excepção, estão voltados para um ecossistema mediático, onde será necessário desenvolver 

competências específicas que lhes interessem e mobilizem.  

 

 

Fig.29 – Actividades preferidas para ocupar os tempos livres  
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Capítulo III 

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

1. O problema, os objectivos e as hipóteses 

 

O nosso projecto incide sobre o tema educação para os media e para cidadania, procurando, 

através da investigação, elaborar uma proposta de acção educativa sobre os media, preparando a 

juventude para agir melhor social e civicamente.  

 

O estudo tem como foco privilegiado a Casa da Juventude da Póvoa de Varzim, uma instituição 

que desenvolve um trabalho de cariz socializante, através da animação sociocultural. Neste 

contexto, de preparação dos indivíduos para o futuro, procurámos realçar a Educação para os 

Media, para além da educação formal, como contributo para estender a oferta interactiva entre a 

instituição e os utentes, socorrendo-nos de uma matéria tão relevante e atractiva para as novas 

gerações, os media, reforçando a Casa da Juventude como parceiro estratégico no 

desenvolvimento local. 

 

O nosso caminho procurou conjugar três eixos de formação social: a Educação para os Media, a 

Cidadania e a Animação Sociocultural de modo interligado e relacionado com os objectivos 

essenciais da Casa da Juventude da Póvoa de Varzim, isto é, a promoção de novas competências 

formativas, inclusão, responsabilidade e acção social: 

  

A Educação para os Media, enquanto ferramenta de interacção e aprendizagem, entre 

a instituição e os utentes, procurará desenvolver competências comunicativas inter-

pessoais e relativas aos meios de comunicação, promovendo a compreensão sobre os 

processos de funcionamento dos media na sociedade e sobre o consumo e o 

relacionamento que as pessoas mantêm com eles. Não devemos confundir a Educação 

para os Media com a educação pelos media, isto é, enquanto ferramentas de 

aprendizagem que ajudam a ensinar sobre história, geografia, o meio social. A 

preocupação é a literacia dos meios, permitindo aos jovens a interpretação significativa 

dos factos, elaborando juízos fundamentados, e, ao mesmo tempo, torná-los produtores 
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activos dentro do espaço simbólico, ou seja, um estímulo directo à participação cívica 

activa, potenciando a sua capacidade crítica e criativa (Buckingham, 1999, 2001, 2003, 

Pinto, 1993, 1999, 2003). 

 

A Educação para a Cidadania surgirá pelo processo de alfabetização dos meios em 

conjunto com o processo de interacção simbólica produzida na casa da juventude da 

Póvoa de Varzim desejando “(...) corresponder aos anseios de uma sociedade em 

mutação, disponibilizando mais informação, mais formação, aliada a uma vasta gama de 

actividades de animação e ocupação dos tempos livres (...)”. O papel da Casa da 

Juventude foi e continuará a ser o de desempenhar uma função de alicerce do 

desenvolvimento do tecido social. Estas instituições procuram contribuir para que as novas 

gerações adquiram as competências para o exercício da cidadania” (in Juventude, 2000). 

A educação para a cidadania supõe a aquisição de um conjunto de mecanismos, 

conhecimentos, atitudes, valores e disposições (competência crítica, emocional, 

comunicativa, tecnológica e de acção e reacção) que habilitem os cidadãos a reconhecer 

os seus direitos e os deveres participando activamente nos desafios sociais, com uma 

sensibilidade e responsabilidade solidárias, no sentido de encontrar o caminho para 

alcançar melhores condições de vida para a comunidade (Stiefel et al, 2002).  

 

A Animação Sociocultural “(..) es un tipo de acción social adecuado a las 

características y necesidades de la sociedade postindustrial (...) el hombre participa en 

todo tipo de manifestaciones que le proporcionen placer, descanso, cultura y serenidad (..) 

la animación sociocultural es una actuatión intencional para transformar las actitudes 

individuales y colectivas mediante la práctica de actividades sociales, culturales y lúdicas, 

hechas de un modo participativo (...)” (Quintana, 1993, p. 5). Com a afirmação dos 

direitos humanos e com o desenvolvimento de políticas mais humanistas, baseadas na 

livre expressão do homem, assistimos à criação de organismos que se dedicaram ao 

fomento de políticas de animação sociocultural e tempos livres (as associações, os grupos 

recreativos, etc) e à inclusão nos governos de ministérios com a exclusiva 

responsabilidade de fomentar a animação e a ocupação dos tempos livres e da cultura. A 

animação cultural e dos tempos livres tem assim uma importância crescente nas 

sociedades mais desenvolvidas. Para além de constituir o local ideal para o 
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desenvolvimento de novas atitudes, novas ideologias, novos posicionamentos políticos, 

pela atitude permanente de reflexão e crítica do presente, tornou-se uma área de formação 

essencial das sociedades e em especial dos jovens.  

 

Sabendo que, com o fenómeno da globalização e todas as transformações com ele associadas – 

económicas, sociais, políticas e tecnológicas - os campos de aprendizagem são cada mais diversos 

e transversais, em que as instâncias tradicionais, como a escola, a família, revelam dificuldades 

em assegurar a gestão do conhecimento e da experiência dos jovens, contribuir para a extensão 

dos campos de educação, de aprendizagem e inovação relativa aos media, em instituições de 

animação sociocultural, revela-se uma medida coerente e adequada para o desenvolvimento social 

sustentável. 

 

Diante da profusão de dispositivos de comunicação e mediação, a televisão, o videogravador, a 

Internet, a rádio, os CDRW, os DVDRW, os IPOD, os telemóveis 3G, os jornais electrónicos…, 

responsáveis pela formação de realidades múltiplas e a adesão crescente das novas gerações, é 

necessário criar mecanismos de interpretação dessas realidades de modo a que a juventude, 

individual ou em grupo, seja capaz de entender a sua posição social, participe activamente e 

proceda às necessárias mudanças. 

 

Dado o impulso da Comissão Europeia, promovendo o Ano Europeu da Cidadania pela Educação 

em 2005, na expectativa de uma sociedade de maior competência crítica, procurámos 

corresponder dinamizando a Educação para os Media como instrumento social de acção e 

desenvolvimento, responsabilização, inclusão e transformação. 

 

Com base nestes princípios enunciamos sucintamente o conjunto de objectivos da nossa 

pesquisa: 

 

I. Apresentar um projecto de Educação para os Media e para a Cidadania, dirigido aos 

jovens, a realizar numa instituição de animação sociocultural da Póvoa de Varzim;  
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II. Procurar criar um instrumento que permita dotar a juventude das competências para ‘ler 

atentamente e pensar criticamente’ os media, face à emergência de uma geração 

dominada pelos novos meios de comunicação; 

 

III. Elaborar um projecto assente numa abordagem pela descoberta, pela inquirição, pela 

construção partilhada da educação, adaptado ao contexto prático, directo e interactivo, 

de conhecimento e socialização, da Casa da Juventude da Póvoa de Varzim; Mais uma 

vez, estou a referir-me ao modelo do projecto apresentado….o que acha? 

 

IV. Contribuir para que as instituições de educação não-formal ampliem sua oferta no 

campo da animação sociocultural, através dos media, e desse modo, ganhem novos 

campos de interacção e aproximação com os jovens, preparando-os para o futuro, 

facilitando a inclusão social e fomentando a participação cívica; 

 

V. Contribuir para que as novas gerações aprendam a tirar partido dos media e das 

tecnologias à sua disposição e produzam conhecimento. Se é verdade que nenhuma 

tecnologia, por si só, poderá evitar os diversos constrangimentos do sistema educativo, 

ela pode abrir um caminho para novas possibilidades.  

 

VI. Perceber quais as práticas mediáticas dos jovens utentes da Casa da Juventude, e 

respectiva relevância, num contexto de animação sociocultural; 

 

Tendo em conta os princípios e os objectivos declarados, levantámos um conjunto de perguntas 

de investigação, que poderão ser inferidas ou infirmadas com a realização do nosso plano 

empírico, constituindo uma referência, um guia, sem prejudicar a liberdade da descoberta e a 

curiosidade que a caracteriza. 

 

Sustentadas num trabalho teórico prévio, apontam a direcção da investigação do autor, o 

caminho a percorrer e a descobrir.  

  

 

⇒ Qual a percepção dos utentes da casa da juventude sobre os media, que tipo de 

relacionamento, preferências e que tempo lhe dedicam? 

 



 79

⇒ Qual o sentimento dos utentes da casa da juventude relativamente a actividades 

relacionadas com a educação para os media? 

 

⇒ Qual a percepção dos agentes políticos, culturais e educativos locais sobre a sociedade 

de informação, sobre os media em geral e sua importância social? 

 

⇒ Qual a percepção dos agentes políticos, culturais e educativos locais sobre a aplicação 

de um programa de educação para os media em contexto de educação não-formal? 

 

⇒ Será que a instituição municipal está preparada para enfrentar o desafio da educação 

para os media, convocando especialistas, a logística e os meios financeiros necessários? 

 

⇒ Será que a instituição municipal, nomeadamente os seus agentes, têm em consideração 

as várias formas de relacionamento e de consumo que os jovens estabelecem com os 

meios de comunicação? 

 

⇒ Que oportunidades e limitações na aplicação de um programa de educação para os 

media na casa da juventude? 

 

⇒ Diante da sociedade da informação e do conhecimento de que modo a educação para os 

media poderá contribuir para a formação de juventudes mais participativas e conscientes 

de sua cidadania? 
 

 

2. A opção metodológica  

 

 

Metodologia é etimologicamente a ciência em ordem a encontrar um caminho para, é a arte de 

adoptar o caminho próprio para atingir um determinado fim. O método constitui por isso um 

processo essencial na investigação científica. Quanto melhor estiverem organizadas as acções do 

nosso método melhores serão os resultados (Azevedo, p.11, 1994). 

 

Conhecer a realidade social é o propósito das ciências sociais. Os métodos e as técnicas ligam-se 

indissociavelmente a esta intencionalidade: enquadram, com relação à teoria, o plano de trabalho 

de investigação, inspirando o percurso global da pesquisa, bem como os procedimentos técnicos 
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de recolha de informação sobre o objecto social do estudo – sobre a realidade social, marcada 

profundamente pela acção humana (Pardal e Correia, s.d.). 

 

A temática definida para o nosso projecto de investigação foi a Educação para os Media e para a 

Cidadania desenvolvida em contexto de educação não-formal. Baseados num estudo de caso, de 

uma instituição de animação sociocultural, desenvolvemos uma pesquisa de tipo exploratório, 

tendo em vista apresentar um programa de acção educativa para os media e para cidadania, 

perceber se a Casa da Juventude da Póvoa de Varzim poderia constituir-se em agente privilegiado 

de formação neste área e, concomitantemente, como alicerce estratégico de desenvolvimento 

local.  

 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa que procurara “sugerir hipóteses fecundas” (Bruyne et al, cit 

in Correia, s.d.). Este tipo de estudo exploratório, de grande utilidade na investigação científica, 

visa essencialmente abrir caminho a futuros estudos. 

 

A exploração, que constitui a segunda etapa do processo de investigação proposto por Quivy 

(1992), comportou as operações de leitura, as entrevistas exploratórias, entre outros métodos 

complementares. A exploração bibliográfica permitiu-nos assegurar a qualidade de 

problematização, enquanto as entrevistas abriram a porta à realidade vivida pelos actores sociais 

implicados na temática, ajudando a construir os fundamentos da nosso projecto, a elaboração dos 

inquéritos e do próprio diagnóstico do estudo de caso. 

 

Procedemos assim, à recolha e análise bibliográfica que sustentou a problemática em pesquisa, a 

educação para os media e para a cidadania, a animação sociocultural, os modelos programáticos 

de educação para os media, exemplos práticos de iniciativas locais, nacionais e internacionais de 

educação para os media e, dado o estudo de caso incidir numa instituição cuja actividade é a 

animação e ocupação dos tempos livres dos jovens, procurámos explorar documentos relativos às 

práticas mediáticas e dos tempos livres dos jovens em Portugal.  

 

A seguir, realizámos as entrevistas exploratórias para melhor circunscrever e organizar o trabalho 

de pesquisa. A entrevista permitiu-nos aceder a campos de análise e de hipóteses que as leituras 

não deram sobre o tema.  



 81

Para além da exploração bibliográfica as entrevistas exploratórias foram essenciais para definir a 

nossa problemática e o nosso campo de acção. De acordo com Quivy (p. 67, 1992), “elas 

contribuem para descobrir os aspectos a ter em conta e alargam ou rectificam o campo de 

investigação das leituras. Umas e outras são complementares e enriquecem-se mutuamente”.  

 

Nesta fase do nosso processo de conhecimento, realizámos conversas exploratórias, informais, 

mais ou menos longas, com vários professores do quadro pedagógico do Mestrado: Manuel Pinto, 

Sara Pereira, Rosa Cabecinhas e Helena Sousa, executando abordagens genéricas relativamente 

ao tema, a sua execução, o confronto entre as limitações e as oportunidades, a sua aplicação 

prática, a sua pertinência, a metodologia a adoptar, a pergunta de partida, as hipóteses em 

confronto, a bibliografia, entre outros materiais de apoio. 

 

Conversámos também com técnicos da instituição, técnicos municipais, com quem partilhámos o 

tema, a ideia do projecto, a sua execução e alcance, tentando recolher o seu ponto de vista face 

ao mesmo, percebendo, desde logo, a sua preocupação e algum incómodo na sua abordagem, 

devido ao desconhecimento da matéria, mas também por que iam percebendo a sua exigência e 

ambição. 

 

Ao contactarmos com docentes e investigadores especializados, técnicos de animação 

sociocultural, responsáveis municipais, testemunhas directas, como por exemplo, funcionários da 

instituição e utentes, fomos construindo a convicção da aplicabilidade prática do nosso projecto, 

ainda que dependente da vontade dos responsáveis da instituição na concretização prática do 

mesmo e dos futuros dinamizadores.  

 

Ainda na fase de exploração recorremos a um instrumento bastante útil na investigação, a 

observação directa do espaço, que nos possibilitou a recolha de dados relativos ao funcionamento 

da unidade de estudo, contactar com os utentes e entender a sua relação com a unidade de 

investigação.   

No plano da observação da matéria informativa que sustenta as hipóteses investigadas, 

desenvolvemos um processo de técnicas quantitativas e qualitativas, dividido em duas fases.  
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Na primeira fase, durante o diagnóstico da unidade de estudo, aplicámos um questionário que 

procurou conhecer o perfil sociocultural dos utentes-alvo da investigação, bem como avaliar a sua 

relação com a instituição, a disponibilidade para a participação em novas iniciativas, o impacte e 

dos media nos seu quotidiano – o relacionamento e consumo – perceber quais as oportunidades e 

limitações na aplicação de um projecto de educação para os media num contexto de animação e 

ocupação dos tempos livres.  

 

A segunda etapa, constituída pela observação dos agentes implicados na problemática do nosso 

projecto, investigadores, agentes sociais, políticos e técnicos, foi no sentido de apreciarmos as 

oportunidades e as limitações do mesmo e confirmar ou não a sua exequibilidade. Neste caso, 

utilizámos a técnica de entrevista, tendo em conta os princípios definidos para a nossa pesquisa, 

isto é, recolher informações, experiências, vivências e opiniões. 

 

Sendo uma metodologia de tipo eminentemente qualitativo e, de acordo com os princípios 

delineados, decidimos aplicar a entrevista semi-estruturada como instrumento de recolha de 

dados. Destinada a testar as hipóteses de trabalho, esta variante metodológica, assente num 

quadro referencial de perguntas-guia, nem inteiramente aberto, nem totalmente orientado por um 

leque inflexível de perguntas estabelecidas previamente, permitiu ao entrevistado a manifestação 

de um discurso fluído e espontâneo. 

 

Diante das dificuldades em produzir ciência em questões complexas, como por exemplo projectar 

algo para o futuro, o cruzamento de informações resultantes do diagnóstico da instituição e do 

perfil dos utentes com a informação decorrente das entrevistas qualitativas constitui uma boa 

ferramenta de análise e previsão. 

 

  

3. O grupo de entrevistados 

 

 

No percurso da nossa investigação, foram dados passos concretos para a recolha de dados e 

informação pertinente para a satisfação dos nossos objectivos - apresentar um projecto de 

Educação para os Media e para a Cidadania para ser aplicado em contexto de animação 
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sociocultural, um instrumento que contribua, através de alfabetização dos media, para o 

desenvolvimento pedagógico e social da juventude. 

 

Para sustentar os nossos objectivos era necessário recolher dados que nos permitissem falar da 

importância dos meios de comunicação no quotidiano das pessoas e o espaço que ocupam no seu 

dia-a-dia, do que significa educar para os media, qual o investimento realizado em educação para 

os media e que vantagens esta disciplina transporta para a construção de seres autónomos e 

conscientes da sua cidadania. 

  

A selecção do grupo de entrevistados respeitou os princípios e os objectivos definidos para a 

investigação, procurando preencher os vários campos de acção que a envolvem. O campo de 

acção específico da Educação para os Media, o campo da educação formal e o campo social, 

figurado pelo representante político, pelos técnicos municipais e pelo representante de uma 

associação cívica. 

 

As entrevistas permitem ao investigador retirar do seu conteúdo informações e elementos de 

reflexão muito ricos e matizados. A entrevista caracteriza-se pelo contacto directo entre o 

investigador e interlocutor e em que o primeiro facilita a expressão das percepções de um 

acontecimento ou situação, as interpretações e experiências do segundo, sem que este se afaste 

dos objectivos da investigação permitindo um acesso mais profundo e sincero da informação 

desejada (Quivy, p. 193, 1992). 

 

Com efeito, a informação recolhida nas tarefas anteriores permitiu desenhar o caminho de 

investigação, delimitar as suas fronteiras e projectar um grupo de entrevistados que apresentamos 

no quadro seguinte. 
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Quadro 5 – Lista de entrevistas programadas 
Campo de acção específico 

Nome Educação 

Media 

Educação 

formal 

Sociocultural 

Político 

1 
José Ignácio Aguaded Gómez 

Universidade de Huelva, Director do Grupo de investigação Comunicar 
   

2 

Maria Emília Brederode Santos 

Instituto de Inovação Educacional; Membro da Comissão Coordenadora do Conselho Nacional de 

Educação; 

   

3 
David Buckingham,  

University College of London; Head of Centre for the Study of Children, Youth & Media (CYM) 
   

4 
Manuel Pinto  

Universidade do Minho  
   

5 
Jaques Gonnet  

CLEMI - Centre de Liaison Enseignement et Moyens de Informations 
   

6 
António Santos 

Escola Secundária de Espinho; 
   

7 
Vítor Reia-Batista 

Universidade do Algarve – Pedagogia dos Media e da Educação 
   

8 

Sonia Livingstone 

London School of Economics and Political Science 

Department of Media and Communications  

   

9 
Movimento de Educação para os Media 

Ivone Ferreira 
   

10 
Associação dos Consumidores de Media 

Nuno de Campos 
   

11 
Teresa Ribeiro 

Directora do Instituto da Comunicação Social  
   

12 
Evelyne Bevort  

CLEMI - Centre de Liaison Enseignement et Moyens de Informations 
   

13 
Teresa Fonseca  

DGIDC - Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 
   

14 
Eduardo Jorge Madureira  

Projecto - 'Público na Escola'; 
   

15 
Luís Diamantino Batista 

Vereador da Cultura, Educação e Juventude da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; 
   

16 
Calisto Jorge Duarte 

Director de Departamento do Desenvolvimento Local da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim; 
   

17 
Manuel César Marques  

Cineclube Octopus – Associação Cultural e Cívica 
   

18 

Manuela Costa Ribeiro 

Responsável pela Animação Sociocultural da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim – Directora do 

Festival Literário de expressão ibero-afro-americana "Correntes D'Escritas'; 

   

19 
Ângela Grave 

Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim; 
   

20 
Eduarda Oliveira 

Escola Secundária Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim; 
   

 
 Entrevistas, efectivamente, realizadas  
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Com a leitura do quadro verificamos uma forte presença de interlocutores especialistas no campo 

específico da educação para os media, relativamente aos restantes campos de acção, facto que se 

explica pela natureza fundamental da investigação e pela necessidade de recolher ou confirmar os 

fundamentos para a criação de um programa de educação para os media. Os contactos com os 

outros representantes visavam avaliar a predisposição social de agentes e decisores para esta 

temática, o seu apoio e eventual envolvimento. 

 

Tendo em conta que, boa parte dos seleccionados ficava a larga distância do local de preparação 

da investigação, nomeadamente os estrangeiros, o sistema de comunicação escolhido, para fazer 

o desafio para responder às nossas questões, foi o correio electrónico, de resto o meio que se 

verificaria bastante acessível para a generalidade das pessoas, até para os contactos de detalhe, 

como a marcação do dia e da hora das entrevistas. Já quanto aos contactos locais, preferimos 

comunicar directamente e outras vezes por telefone. Tudo mais fácil, dada a proximidade 

geográfica dos agentes. 

 

Em ambos os casos fizemos questão, logo à partida, de esclarecer o modo de realização da nossa 

observação. Para os casos mais distantes propusemos um guião estruturado de perguntas, para o 

qual solicitamos uma resposta por escrito. Nos casos mais próximos, nomeadamente os locais, 

sugerimos a realização de uma entrevista em presença.  

 

Lançada a primeira ronda de contactos, em 17 Julho de 2006, percebemos, passado um mês, de 

que a tarefa não iria ser nada fácil. Da lista de mensagens enviadas, apenas duas respostas 

divididas entre um sim e um não: o professor David Buckingham, Director do Center for the Study 

of Children, Youth and Media London Knowledge Lab Institute of Education, University of London, 

que nos disse…  

“Dear Francisco 

I'm afraid I don't have time to answer all these questions! But my answers to most of them 

are contained in my book 'Media Education: Literacy, Learning and Contemporary 

Culture', published by Polity Press. 

DB”… 

 

…e a professora Evelyne Bevort, actual directora delegada do CLEMI – Centre de Liaison de 

l’Enseignement dês Moyens d’Information, que nos disse… 
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« Francisco, 
 
J’ai bien reçu votre questionnaire. Je vous réponds d’ici la fin de la semaine. 
Sincèrement, Evelyne Bevort - Directrice déléguée – CLEMI”. 

 

Se no primeiro caso percebemos, claramente, que não tínhamos outra hipótese, já no segundo 

criou-se uma expectativa que, no entanto, não se confirmaria, pois nunca chegámos a receber 

qualquer informação proveniente de Bevort, mesmo se por diversas vezes tivéssemos insistido. 

 

Fizemos novo arremesso, como que confirmando a mensagem anterior, e outras respostas 

começaram a chegar, mas apenas mais duas com as respectivas opiniões por escrito. 

 

Mesmo assim, continuávamos aquém das expectativas criadas, pelo que, tentámos uma nova 

estratégia, sugerir a realização de entrevistas presenciais a todos, sendo que, aos elementos de 

fora do país, propusemos a realização da entrevista por telefone.  

 

A partir daí, obtivemos as confirmações do Movimento de Educação para os Media e dos Doutores 

Maria Emília Brederode Santos, Manuel Pinto e Aguaded Gómez, a quem expressamente dirijo os 

meus agradecimentos, com especial ressalva para o último caso, pela disponibilidade e paciência, 

aguardando pela resolução do problema, de última hora, em arranjar um estúdio de gravação que 

nos permitisse recolher o registo áudio da nossa conversa.  

 

O percurso de uma investigação nem sempre corresponde a uma linha de águas calmas, sem 

acidentes ou declives. Neste caso tivemos de enfrentar algumas descidas “rápidas”, que exigiram, 

a cada momento, a revisão da nossa estratégia, mas com sinais positivos. 

 

 

4. A realização das entrevistas 

 

 

No processo da nossa dissertação ficou bem claro o respectivo teor e os objectivos que a 

nortearam. Nesse quadro de procura de resolução das hipóteses, das variáveis constituintes, 

optámos também pela entrevista, como estratégia de perscrutação dos dados necessários para a 

edificação do conhecimento sobre o problema em análise. 
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A entrevista, enquanto estratégia do domínio experimental, permite-nos confirmar ou não as 

teorias conceptuais recolhidas a priori pela nossa investigação. Este valioso instrumento de medida 

dar-nos-á acesso ao conhecimento ‘pelo próprio pé’ dos autores das mesmas teorias e dos 

agentes sociais de referência do estudo. De acordo com Patton (cit in Pereira, 1999, p. 107) não 

há dúvida de que a ‘observação participante’ constitui um ingrediente essencial no sentido da 

aproximação da verdade social, ‘walk a mile in my shoes’, no entanto, a entrevista, referindo-se 

naquele caso à entrevista em profundidade, significa ‘walk a mile in my head’.  

 

Não há dúvida de que este processo de recolha de dados, no âmbito da pesquisa qualitativa, é 

uma mais valia para o apuramento de resultados práticos em pesquisa, pois permite alcançar a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, entre o entrevistador e o entrevistado, enriquecendo a 

investigação (Triviños, 1987, p.146). 

 

Ainda nas considerações formais deste instrumento de medida, Triviños refere-se que, entre os 

vários modelos de entrevista, estruturada, não-estruturada, é a semi-estruturada aquela que facilita 

maiores retornos a ambos, com a recolha de informação mais rica. Este tipo de entrevista não é 

nem inteiramente livre nem totalmente aberta. Há um conjunto orientado de perguntas referenciais 

à partida que ajudam no desenrolar da conversa e que possibilitam a intervenção do entrevistador 

com questões de oportunidade para a conversa. O fundamental é que a conversa vá surgindo 

fluida e livremente,  

 

“…expressando de forma espontânea as sua percepções e interpretações que faz de um acontecimento, as 

suas experiências e memórias, o sentido que dá ás suas práticas, revele as suas representações e 

referências primitivas, forneça indícios sobre o seu sistema de valores, emotividade e atitudes, refira os 

elementos em jogo e as suas relações ajudando à compreensão dos fenómenos” (Pardal, Correia, s.d., 64-

66).          

 

Pela nossa parte, partimos com esta consciência para a realização das diversas entrevistas, 

listadas previamente. Mas partimos, igualmente, com um outro dado que poderia constituir uma 

dificuldade à partida, a dispersão geográfica dos nossos interlocutores, o que nos obrigaria a ter de 

optar pela realização dos contactos em diferentes registos. No caso dos mais distantes, o recurso 
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à recolha de um depoimento escrito e o recurso à entrevista por telefone, e nos outros casos a 

realização de entrevistas presenciais.  

 

Finalmente, depois de efectuados 20 contactos para a realização das entrevistas, obtivemos a 

anuência de 10 destes, sendo que, 3 foram realizados com base em recolha de depoimentos 

escritos, no caso de Vitor Reia-Batista e Teresa Ribeiro, e através de telefone, com o professor José 

Aguaded Gómez, e as restantes realizadas em presença.   

 

Começamos precisamente por explicar os casos de recolha de dados por escrito. Os 

procedimentos de contacto foram os descritos no ponto anterior, não tendo sido, nestes casos, 

necessário qualquer insistência da nossa parte, facto que se salienta, mas que revela a 

sensibilidade especial de ambos os intervenientes para as questões de inovação na aprendizagem 

e da investigação em ciências sociais.  

 

Por outro lado, se a recolha de informações por escrito é menos criativa e rica para a recolha 

alargada de dados, como facilmente se confirma pelo eixos teóricos avançados pela generalidade 

dos autores em ‘estratégia de investigação científica’, a verdade é que se revelou, pelo menos, 

mais eficaz na recolha desses depoimentos essenciais (porventura inacessíveis de outro modo), tal 

como do ponto de vista da colheita das percepções, experiências e relações do sujeito com o 

fenómeno social em estudo, se revelou num modelo de transmissão do discurso mais preciso das 

suas ideias, o que para o investigador se torna fundamental. 

 

No caso da entrevista telefónica, realizada com recurso a um estúdio de rádio local, a rádio ‘Onda 

Viva’, ao professor Aguaded Gómez, procedemos como habitualmente, contactando por correio 

electrónico, fazendo uma breve apresentação do trabalho em curso, os objectivos da entrevista, 

sublinhando a importância de que se revestia o seu contributo, pela expressão da sua experiência 

e reconhecimento internacional. Neste caso a resposta foi imediata. Desde o início que o 

professor, Vice-Reitor da Universidade de Huelva, se mostrou totalmente disponível, revelando até 

algum entusiasmo pelo projecto de investigação e pelo contributo que este poderia dar no campo 

da Educação para os Media. Todavia, na mesma ocasião em que aceitou prestar-nos depoimentos 

sobre a temática, sugeriu que nos deslocássemos a Huelva, dado que, não estava a considerar a 

hipótese de vir a Portugal brevemente.  
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Ponderando a situação, considerámos a possibilidade de realizar o nosso contacto no sistema de 

videoconferência, de resto um recurso cada vez mais habitual nestes casos. Contudo, o sistema 

disponibilizado pelos serviços universitários nem sempre foi compatível com o tempo vago do 

entrevistado e do próprio entrevistador, nem o próprio sistema de comunicação utilizado 

compatível com os contactados.  

 

Na realidade, apesar dos sistemas de comunicação serem cada vez mais sofisticados, 

possibilitando a observação de factos e interlocutores a grande distância, a verdade é que, na 

prática, esses mesmos sistemas exigem compatibilidade técnica de uns e outros e que nem 

sempre se verifica. Para além do sistema de videoconferência proporcionado pela universidade, 

ponderámos a possibilidade utilizar as plataformas emergentes de comunicação via Internet, como 

a tecnologia Skype ou o MSN, entre outras. De facto, parecíamos inundados de possibilidades e 

recursos, mas haveria de considerar outras variáveis para a realização da entrevista, como seriam 

as variáveis tempo, modo e espaço relativas ao entrevistador. Nas várias conversas que fomos 

mantendo com Aguaded Gómez, fomos percebendo que eram demasiadas variáveis a ter conta 

para se realizar o acontecimento.  

 

A conciliação das questões técnicas com a disponibilidade do nosso interlocutor, que pareciam 

colidir constantemente, ora por uma ora por outra razão, levaram-nos a reflectir sobre a 

possibilidade de estarmos a danificar a abertura demonstrada. Logo, decidimos que, neste caso, 

haveria que ultrapassar estas barreiras, que nos consumiram mais de dois meses com os 

sucessivos contactos aos vários parceiros de realização da tarefa, ensaiando um novo registo. Foi 

então que pensámos recorrer ao sistema de gravação simples, por telefone. Imaginámos uma 

rádio local, certamente com as condições necessárias para o registo áudio. Foi o que fizemos, 

tendo alcançado o nosso objectivo, com a realização da entrevista, às 20h06 do dia 19 de 

Dezembro de 2006. 

 

A concretização da entrevista com o professor Aguaded Gómez veio dar um contributo especial à 

pesquisa, dado que, embora tivéssemos idealizado um universo de contactos para além do 

território nacional, no sentido da maior abrangência de opiniões e percepções sobre o ‘facto 

social’, a verdade é que, feitas as contas, apenas este se mostrara disponível e “encantado por 

haber participado en un projecto assim”. A expressão alargada de experiências fornece à pesquisa 
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uma maior consistência argumentativa, além de lhe proporcionar um horizonte de referência mais 

abrangente, esmagando fronteiras e características mais regionais. 

 

As restantes entrevistas foram de materialização mais pacífica. Depois de um contacto prévio, 

esboçando os objectivos e características do projecto em pesquisa, esclarecendo o entrevistado 

‘sobre o que se espera dele e qual pode ser a sua contribuição’ (Triviños, 1987, p.147) para a 

elucidação da situação, marcámos encontros individuais com os vários participantes, considerando 

sempre a sua disponibilidade de calendário. 

 

De um modo geral, se no caso dos entrevistados-especialistas, a conversa prévia foi agradável mas 

ligeira, dado a familiarização com a matéria em análise, já com os restantes agentes sociais essa 

interlocução foi mais prolongada com a explicação de todos os detalhes, com a justificação do 

projecto, da educação para os media, o que se vai fazendo, etc., chegando mesmo, em alguns 

casos, a falar de outros assuntos a propósito, confirmando assim a perspectiva de que este tipo de 

entrevistas deve ser precedido de uma ‘leitura dos acontecimentos que envolvem o espaço social a 

estudar (Triviños, 1987, p.148). 

 

Também foi nossa preocupação marcar os encontros por um ambiente de ‘descontracção’, pela 

‘amabilidade’ e pela liberdade de conversação’, avançada por diversos autores, evitando qualquer 

tipo de constrangimento nas respostas. Sabemos que, por vezes, gestos, reacções, perguntas mal 

realizadas, sorrisos desadequados podem prejudicar a liberdade de raciocínio. Conjugada com 

esta linha de orientação, preocupámo-nos sempre em realizar as entrevistas no campo do 

entrevistado, o que facilita a expressão livre do seu sentimento, e em prevenir de que, as 

entrevistas seriam gravadas, pois só assim teríamos a certeza de que a recolha dos dados do 

acontecimento seria total. Sabendo dos constrangimentos que os entrevistados, menos 

familiarizados, exibem sempre diante da presença de aparelhos de registo, procurámos um 

dispositivo de gravação de pequenas dimensões, posicionando-o logo que mantínhamos a 

conversa prévia, evitando dar-lhe grande protagonismo, podemos afirmar que conseguimos reunir 

as condições básicas que favorecessem a sua realização.  

 

Quanto à elaboração do guião de perguntas, que funcionasse como porta de entrada para o estudo 

e interpretação das ideias dos nossos entrevistados, foi facilitado pelo trabalho de análise anterior 
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sobre as principais teorias existentes em relação ao objecto de estudo, com a elaboração de um 

sistema conceptual relativa ao projecto, a formulação de hipóteses e das varáveis a analisar 

(Pardal, Correia, s.d., p. 64). 

 

Procurámos coligir um conjunto de perguntas que perfurasse os temas em discussão: a 

importância social dos meios de comunicação, o espaço ocupado socialmente, as manifestações 

da sua influência, a educação para os media, o seu universo e aplicação prática, a educação para 

os media e os contextos não-formais, para além de procurar conhecer a perspectiva de 

desenvolvimento e expansão desta temática.  

 

As perguntas manifestas guardam acima de tudo uma natureza descritiva porque nos ajudam a 

compreender melhor a natureza das coisas, os significados dos assuntos em discussão e de maior 

relevância para a pesquisa. No entanto, recorremos a outras de tipo mais explicativo ou causal que 

nos levaram, por exemplo, a perceber “do que falamos, quando falamos de educação para os 

media”, outras de enfoque mais específico, “o que é a educação para os media”, outras ainda que 

apontassem para as consequências, as hipóteses e as experiências, expressas nas perguntas 

relativas à dependência dos media e sobre o horizonte social e prático de educação para os media 

(Triviños, 1987, p.157).  

 

As opções relativas às perguntas dependem da preparação prévia, das teorias convocadas, mas 

igualmente do tipo e dos objectivos da investigação. Exige do investigador uma preparação sólida e 

uma sensibilidade especial para os detalhes durante o percurso de recolha de dados e da 

informação, por si só um percurso de relevante aprendizagem.   

 

 

5. O processo de análise das entrevistas  

 
 

Tomando a perspectiva de Bachelard (cit in Silva, 1989, p.62) à teoria é conferido o papel de 

comando ao trabalho científico, que se traduz na sustentação dos diversos momentos. Ela define o 

objecto de análise, confere à investigação o seu significado, ajuda na construção das 

possibilidades explicativas e define os limites de acção. 
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No percurso dos diversos momentos da pesquisa ela produz e integra os enunciados observados, 

dá consistência à rede de relações que se estabelece em todo o processo, ajudando a confirmar o 

problema e as questões levantadas no momento da ruptura.   

 

Ao procurarmos conhecer a realidade social, vamos construindo a seu respeito, por meio de 

quadros de análise, formas lógicas de classificação, de ordenação e de explicação, mediante 

processos complexos influenciados ainda pelas nossas vivências e interesses, que nos ajudam a 

descortinar a informação sobre a realidade social em estudo e o modo de a tornar inteligível. 

(Silva, 1989, p. 10)  

 

A presente pesquisa definiu como método de aferição dos dados recolhidos a análise do conteúdo. 

Para além da investigação bibliográfica, da observação directa da instituição estudo de caso e da 

realização de um inquérito aos utentes, entre os 15 e os 18 anos, realizámos um conjunto de 

entrevistas a agentes diversos, que nos ajudaram a configurar o problema e a projectar novos 

desafios sociais. 

 

Realizámos um conjunto de 10 entrevistas, divididas por 5 especialistas da área da educação para 

os media, investigadores e técnicos ligados ao ministério da educação, 1 representante de uma 

associação de consumidores dos media, e 4 agentes locais - 1 autarca, 1 técnico da administração 

local, 1 professor do ensino secundário e 1 representante de uma associação sociocultural. 

 

Depois de efectuadas as entrevistas tivemos a preocupação de fazer uma primeira auscultação 

das mesmas, no sentido de apreciar os resultados apurados e confrontar com o nosso primeiro 

quadro de categorias de análise preparado previamente. A seguir, fizemos a transcrição de todas 

as entrevistas, resultando um conjunto de 51 páginas de dados para a nossa observação. 

 

A leitura substantiva, renovada, das entrevistas permitiu confirmar as categorias de análise que a 

seguir apresentamos: 
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Quadro 6 – Categorias de análise do conteúdo das entrevistas 

  

1 A relevância social e simbólica dos media 

 

 

 O lugar ocupado pelos media na sociedade 

 A experiência dos media e a experiência humana 

 O papel social dos meios de comunicação  

 A dificuldade em entender os media 

 

2 O sentido e o lugar da Educação para os Media 

 

 

 A omnipresença dos media na sociedade 

 Os novos media e as novas possibilidades sociais 

 Os cidadãos como produtores de informação  

 

3 
Educar para os media como expressão de cidadania, na casa da juventude da 

Póvoa de Varzim 

 

 

 A educação formal e não formal  

 As virtudes da aprendizagem ‘descontraída’, ‘lúdica’ em contexto 

sociocultural  

 A participação activa de diferentes agentes sociais  

 O dever e a responsabilidade social dos indivíduos  

 Codificar e descodificar - cidadãos de voz activa 

 

 

 

Com a categorização dos elementos de análise, passamos ao escrutínio das entrevistas e, através 

do processo de inferência, de que nos fala Bardin (cit in Silva, 1989, p. 110), que nos levará da 

descrição à interpretação, enquanto atribuição de sentido à problematização proposta. Também 

Osgood (1959), a respeito da prática de análise de conteúdo, se refere ao ‘contexto de dados’ 

como pretexto para fazer determinadas inferências. Já Henri e Moscovici (1958) falam das 
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‘condições de produção de um discurso’ ou do ‘campo de determinação dos conteúdos’ para 

justificarem determinada produção ou conjunto de categorias de análise. A finalidade da análise de 

conteúdo consiste em produzir um discurso significante, com base num raciocínio explícito, sobre 

as mensagens expressas nas entrevistas. 

 

Nesta perspectiva, ao analista cabe a função de aplicar os dados num outro contexto que constrói 

com base nos objectivos e no objecto da pesquisa. De acordo com Silva e Pinto (1989, pp.104-

105),  

“trata-se da desmontagem de um discurso e da produção de um novo discurso pelo 

processo de localização-atribuição de traços de significação, resultado de uma relação 

dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as condições de 

produção de análise”.  

 

A análise de conteúdo tem sido tema de aceso debate entre os que defendem uma análise de tipo 

mais quantitativo e os que defendem o processo qualitativo enquanto estratégia de investigação 

científica. 

 

Kirppendorf (1952, cit in Silva, 1989) definiu a análise de conteúdo como ‘uma técnica de 

investigação que permite fazer inferências, válidas e replicáveis, dos dados para o seu contexto’, 

esbatendo a discussão entre umas e outras posições. A quantificação é sem dúvida uma boa 

estratégia e cheia de virtualidades, mas não se pode deixar de reconhecer as vantagens de uma 

orientação qualitativa. De acordo com Kirppendorf (1980) “o rigor não é exclusivo da 

quantificação, nem tão pouco, a quantificação garante por si a validade e a fidedignidade que se 

procura. 

 

Sobre a questão da validade e da cientificidade de uma teoria juntamos a posição de Popper (cit in 

Silva, 1989, p-65) que assegura que esta condição essencial resultará a partir do momento que 

esta se submeter a testes empíricos ‘severos’, a ‘experiências’ ‘cruciais’ capazes de refutar se não 

for verdadeira. 
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Capítulo IV 

EDUCAR PARA OS MEDIA, COMO INSTRUMENTO DE ACÇÃO SOCIAL E DE CONHECIMENTO – 

CONTRIBUTOS DE UMA INVESTIGAÇÃO 

 

1. A relevância social e simbólica dos media   

 

Sobre a primeira categoria de análise das entrevistas, que nos remete para a relevância social e 

simbólica dos media, consideramos que as respostas dos nossos interlocutores vieram sublinhar a 

pertinência do nosso projecto e a realização do estudo. 

 

Os entrevistados foram unânimes em confirmar a importância social dos media no espaço público. 

Não detêm o exclusivo da influência simbólica sobre os indivíduos e as comunidades, mas, 

efectivamente, ocupam um lugar central. 

 

O professor Manuel Pinto, a este respeito, refere: “Felizmente o mundo é maior que os media. 

Eles 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”. 

 

O professor Aguaded Gómez é peremptório: “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”.  
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Para o professor Vítor-Reia Batista “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”.   

 

Teresa Ribeiro, da Direcção do Instituto da Comunicação Social, partilha 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”. 

 

Os restantes agentes sociais partilham o mesmo ponto de vista no concerne ao lugar ocupado 

pelos meios na sociedade. Eduarda Oliveira, professora do ensino secundário, não tem 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 ‘Floribela’, as florezinhas, as canções e como se vestem. Tudo é 

influenciado. Penso que em termos de meios, a televisão continua a ser 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.  

 

Manuela Ribeiro, do Pelouro da Cultura e da Animação, da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 

considera que 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 
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têm cada vez menos tempo para estar com os filhos e para si próprios e, portanto, acabam por 

ceder diante dos meios. “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”. 

 

O domínio do território de socialização por parte dos meios, conjugada com a falta de preparação 

das pessoas para ler, de modo crítico, as suas mensagens, acarreta determinados riscos, 

nomeadamente a impossibilidade de decidir por si, seguindo em rebanho e sem autonomia. O 

risco será não compreender, não conhecer, não saber assimilar, em definitivo ser analfabeto 

diante dos meios. Aguaded Gómez, adianta que, “se não soubermos entendê-los e interpretá-los, 

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

exige 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”.  

 

Luís Diamantino, vereador da Cultura e da Educação, da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 

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

presença de informação enriquece a sociedade, como por exemplo com 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 fazer uma reflexão, pois não podemos aguentar a enxurrada de 

informação. Podemos mesmo morrer com tanta informação. O que se põe aos jovens hoje é 

necessidade de selecção. É uma aprendizagem que têm de fazer”. Maria Brederode Santos, 

salienta o facto de, no turbilhão de informações e notícias a que as pessoas estão sujeitas, se 

esquecerem os verdadeiros problemas, aqueles que realmente têm influência na vida das pessoas, 

“em função dos interesses daqueles que marcam a agenda pública, de grupos sociais, em função 

das disponibilidades técnicas das próprias empresas ligadas aos media”. 
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Manuel Pinto, na sua reflexão sobre a excessiva dependência dos meios, equaciona dois níveis de 

análise: “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 na reivindicação dos nossos direitos e na assumpção dos 

nossos deveres face aos media”.   

 

Teresa Ribeiro, relutante face à tentação, sempre presente, de diabolizar os media, não deixou de 

reconhecer que, “a excessiva dependência pode ser extraordinariamente redutora na vivência dos 

indivíduos e das comunidades, já que – será bom não esquecê-lo – um produto destinado às 

massas, por isso tenderá a absorver e devolver o que já se encontra banalizado nas sociedades, 

reproduzindo estereótipos de coexistência difícil com a inovação, a criatividade, enfim, os factores 

de mudança de toda a ordem”. 

 

O conjunto de afirmações recolhidas reflecte uma consciência nítida sobre a importância dos 

media hoje, para além de recomendar uma aprendizagem específica para lidar com eles. A 

experiência dos media é a própria experiência das pessoas. Elas vivem em função dos seus 

horários e acontecimentos, transportando toda a carga cultural veiculada e, muitas vezes, sem a 

capacidade necessária para discernir sobre o que lhes é mais conveniente. É imprescindível, como 

aqui ficou sublinhado, diante da enxurrada de informações, saber seleccionar os conteúdos 

evitando aquilo que nos pode ser prejudicial. 

 

Para evitarmos o risco de não entendermos as mensagens transmitidas precisamos de reunir as 

competências para ler de modo crítico. A sociedade precisa de uma literacia mediática capaz de 

preparar os cidadãos para seleccionar, como que aplicando a lei de Grishman, “separando a boa 

da má moeda”.  
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2. O sentido e lugar da Educação para os Media 

 

Estamos praticamente a comemorar os 25 anos da assinatura da Declaração de Grunwald, 

realizada no dia 22 de Janeiro de 1982, onde ficou manifesta a premência dos países investirem 

progressivamente numa politica de educação para os media. Que melhor ocasião, portanto, para 

reflectir sobre o sentido e o lugar ocupado por este tópico na nossa sociedade. 

 

Quando mais nos deslocamos no tempo e assistimos ao desenvolvimento, frenético, das 

tecnologias, que potenciam as capacidades dos meios de comunicação para captar as audiências, 

melhor percebemos o lugar central, o sentido e a necessidade da educação para os media.  

  

Por exemplo, Aguaded Gómez, considera “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 nas 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, 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”.   

 

Para Teresa Ribeiro o lugar da Educação para os Media é central e é directamente proporcional à 

centralidade dos media nas nossas sociedades. Já Manuel Pinto lamenta que continuemos muito 

longe, quer no panorama internacional, embora com realidades diferentes, 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 citamos:“Estamos muito desguarnecidos e 

em risco até de 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, abrindo hipóteses de fazer os cidadãos produtores de informação, de conteúdos e torná-
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los agentes mais activos no ciberespaço, sem que isso suponha grandes competências ao nível 

das linguagens específicas dos suportes, como o html, xml”.  

 

A necessidade de dinamizar acções que facilitem o desenvolvimento pessoal e colectivo dos 

cidadãos para entender os mecanismos dos media é tanto mais evidente quando observamos as 

percepções que os restantes agentes socais têm desta matéria. A generalidade dos representantes 

considera que as pessoas não estão devidamente preparadas. Luís Diamantino diz mesmo que, 

“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 

são 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”. 

 

César Marques, da Associação cultural Octopus, revela uma perspectiva prudente. “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: em alguns jornais, alguma 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”. 

 

Eduarda Oliveira acha “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”. 

 

Na mesma direcção, Manuela Ribeiro refere que: “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”. 
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Prova da necessidade de preparar as audiências para entender os procedimentos dos meios 

adoptando uma atitude reflexiva diante das suas mensagens, são os comportamentos identificados 

nos jovens, reprodutores de uma influência mediática - os comportamentos relacionados com a 

moda, a vontade que os jovens têm de usar os mesmos objectos, que os remetem para 

determinado estilo e referência icónica, as conversas, através de expressões típicas veiculadas 

pelos media, para já não falar das telenovelas, que têm captado tanto a atenção dos mais novos e 

que os leva a adoptar determinados modelos de comportamento das personagens. Luís 

Diamantino vai mais longe, chamando a atenção para a cultura de ‘facilitismo’ que os media vêm 

transmitindo e que os jovens e a sociedade em geral vem adoptando. Com a facilidade que há de 

comunicar e de aceder à informação, os jovens já não fazem o sacrifício de passar as horas “que 

passei nas bibliotecas”. “Actualmente, basta ter a ‘palavra-passe’ (chave) mais adequada para 

aceder a tudo. Sei que muitos trabalhos são produzidos com recurso ao sistema de ‘copy paste’ 

de recolha de informação.  

 

É perante a consciência do poder de intervenção dos meios e de que, se possuírem as 

ferramentas necessárias para lidar com estes, as pessoas ficam com outra capacidade para 

receber, para avaliar, para decidir o que fazer com as mensagens recebidas, que se torna 

imprescindível investir na proliferação de projectos de dinamização de uma ‘literacia dos media’. 

 

Entendemos aqui este tópico como meio promotor da cidadania, da consciência e necessidade, de 

cada um de nós, intervir nos problemas sociais.    

 

Devemos preparar as pessoas para as mensagens, mas também para saber operar com os meios, 

especialmente com a Internet que, reforça César Marques, “já apresenta índices elevados de 

utilização, traz uma libertação, uma comodidade para as pessoas, na utilização das contas 

bancárias, as compras, o contacto, etc. (…), para a transmissão dos valores da honestidade, 

lealdade, que nem sempre aparecem com a dimensão necessária”. Alerta ainda para a 

necessidade da responsabilidade de cada um na forma como utiliza os meios e a repercussão que 

as mensagens podem ter, e exemplifica: “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, têm uma 

repercussão muito maior, podem provocar outro tipo de estragos, com outro tipo de 
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consequências. Portanto, a ideia da responsabilidade do que se diz, da privacidade, etc., tem de 

ser transmitida e tem de ser memorizada”.     

 

Manuela Ribeiro sustenta a preocupação em construir um caminho para entender os media, de 

modo a que se percebam os conteúdos, os objectivos que estão subjacentes às mensagens. “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 a capacidade de perceber 

as ‘subtilezas’ das mesmas. 

 

Luís Diamantino, de modo incisivo e bastante crítico, refere-se ao longo caminho que há a 

percorrer no sentido de preparar as audiências: “basta atender na programação das televisões, 

que continua a ser o meio mais poderoso, na noite de passagem de ano, 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 é preciso saber falar, só tem de se 

ver, sem reflectir e sem decidir. Assim não vamos bem”.   

 

Precisamos, por isso, de investir mais em programas de educação para os media, que facilitem o 

desenvolvimento pessoal e colectivo, que provoque nas pessoas a estratégia reflexiva face aos 

meios, e que promovam a cidadania imprescindível para o futuro. 

 
Vítor Reia-Batista sublinha o caminho que devemos percorrer, instituindo “processos educativos, 

ou até mesmo formativos, 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”.  

 

Finalmente, Agauded Gómez, propõe que se desenvolvam estratégias de reflexão (crítica) para que 

os cidadãos, tanto em contextos escolares como não escolares, estejam alertados para a 
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mensagem mediática. E acrescenta a necessidade em “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 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”.   

 

3. Educar para os Media como expressão da Cidadania, na Casa da Juventude da Póvoa de Varzim 

 

Já aqui ficou sublinhado, noutras áreas da nossa dissertação, a importância da educação para os 

media na formação de cidadãos livres e melhor preparados para intervir nos problemas sociais. A 

introdução desta temática na vida das pessoas é bastante positivo para todos os que nela intervêm 

A literacia dos media ajuda a formação de indivíduos para o exercício da democracia, para a 

cidadania, permitindo um esclarecimento sobre os temas de actualidade e assim actuar com 

maior consciência nas decisões da sua comunidade: escolhendo os seus representantes, os 

melhores representantes, e os assuntos mais relevantes. 

 

O ‘simples’ acto de analisar as mensagens publicitárias já é um contributo para preparar as 

pessoas com outra consciência sobre quotidiano. A educação para os media pode fazer muito pela 

educação das crianças e dos jovens. Ao realizarmos a leitura crítica das mensagens dos media, 

vamos inserindo os jovens nas mensagens culturais e nas questões dos nossos dias e que vêm 

explicar muito sobre dos assuntos que se passam à sua volta e que são estudados na escola. 

Utilizando os media como exemplo, estamos a propiciar um conhecimento mais adequado e mais 

interessante para os jovens. 

 

Este saber transversal e de cidadania que nos propicia a educação para os media, tem sido, acima 

de tudo, uma prática exclusiva da escolas, embora com sinais pouco prometedores e sem grandes 

resultados. Sintomático disso mesmo, é a reacção da professora Eduarda Oliveira sobre o 

dinamismo deste tema na sua escola: “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, 



 104

não só para os alunos, como professores, nomeadamente convidando especialistas da área para 

debater esta questão”.  

 

Mas não há dúvida de que a educação para os media como expressão de cidadania não deve ficar 

apenas por aí. De acordo com Aguaded Gómez, “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”, e em outros contextos diversos. Pelo que, 

o envolvimento da família, “pais e mães deveriam participar de forma activa e inteligente nessa 

aprendizagem dos meios”, e de outras instituições, como as de animação dos tempos livres, “são 

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

precisa. Exactamente, porque nestes contextos não formais 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”. 

 

Emília Brederode Santos diz mesmo, que já foi mais defensora da aplicação de Educação para os 

Media na escola do que é agora e acha que, num tempo em que vida no exterior para os miúdos 

também não é muito interessante, a proposta de realizar um programa de Educação para os 

Media em contextos informais, afigura-se muito mais interessante. 

 

A componente lúdica oferecida pelas instituições de animação sociocultural representa a mais 

valia apontada pela maioria dos nossos interlocutores, como Teresa Ribeiro, que realça esse factor 

como o maior ‘aliciante’ para os formandos, e para Ivone Ferreira, do Movimento de Educação 

para os Media, que acrescenta ser o objectivo que presidiu na criação do Movimento, procurando 

mobilizar diversos agentes sociais: as associações, os estudantes, os empresários, os 

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

cidadania. 

 

Na mesma perspectiva, de avaliar as opiniões sobre a vantagem de aplicar um programa de 

actividades voltado para os meios, em contexto não-formal como a Casa da Juventude da Póvoa 

de Varzim, bem assim perceber a receptividade dos agentes locais para este medida, Luís 

Diamantino, vereador da Câmara, acha que “um trabalho desse tipo tem de ser não-formal. Um 
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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”. E formaliza o seu apoio à ideia subjacente ao projecto: “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 temos de continuar a construir uma sociedade 

reivindicativa e que procure a solução mais adequada”. 

 

Eduarda Oliveira refere que, a dinamização de uma acção educativa relativa aos media na Casa da 

Juventude 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”.  

 

César Marques, da associação cultural, também está de acordo, embora considere que o ideal 

seria 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 apenas as referências, como a moral”.  

 

Manuela Ribeiro acrescenta que, poderia ser muito bem o local para essa formação, “até porque 

seria dada de forma mais descontraída, de resto, como, hoje, os jovens mais procuram, sem 

formalidades, mais prático, directo. Penso que estes espaços não-formais podem fazer a diferença 

na motivação dos jovens para a educação para os media”. E acrescenta que, “as câmaras 

municipais devem apoiar e devem estar disponíveis para recorrer a todos os processos que 

ajudem no desenvolvimento social do concelho”.  
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A iniciativa de projectar um programa de acção educativa dos media para ser aplicado em 

instituições de animação sociocultural reúne o consenso das opiniões, pelo ‘aliciante’, o lúdico’, 

pela forma ‘descontraída’ e ‘divertida’, isto é, pela informalidade do contexto que propicia um 

maior envolvimento nas actividades dinamizadas.  

 

Certamente, a abordagem do campo de observação deverá ser claramente mais simples do que o 

ensino formal, conforme acentua Manuel Pinto, “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 (…), discutir o modo como o jogo foi transmitido, alargando a agenda das 

conversas das pessoas, e noutros poderia ser falar de temas que preocupem e ocupem o 

quotidiano das pessoas, isto é, aquilo que elas viram, que as preocupa, que conversam e 

comentam”. 

 

É esta atitude de reflexão, de interrogação sobre os temas e as experiências projectados nos 

media, de ordem local e global, que deve ser estimulada e aplicada como expressão da cidadania. 

A reunião das pessoas à volta desta temática levará, necessariamente, a uma outra consciência 

dos problemas e, consequentemente, a uma melhor participação dos cidadãos.  

 

De acordo com Aguaded Gómez, “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”. Por seu lado, Eduarda Oliveira, diz que “ao estarmos a realizar a educação para os 

media estaremos, efectivamente, a contribuir para a formação de cidadãos com uma voz activa”.  

 

Luís Diamantino, acrescenta que, “se uma criança, um jovem, reconhece e 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”.  

 

Os cidadãos mais autónomos e melhor preparados para exercer a sua cidadania, habitualmente 

dispõem de mais informação e maior competência para analisar os processos de codificação. Tal 
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como aponta César Marques, porque será que “há cada vez maior dificuldade, nas sociedades 

ocidentais, em realizar manifestações partidárias, talvez porque as pessoas passaram a dispor de 

mais informação. 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”. 

 

Manuela Ribeiro sublinha o direito de liberdade como essencial para a formação de cidadãos 

autónomos, mais activos e participantes nas decisões sociais, mas deixa um alerta: “quanto mais 

livre for o cidadão mais capaz será para tomar decisões e melhor desenvolverá o seu 

conhecimento e o seu juízo crítico. 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 estão 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 liberdade”.   

 

A preocupação subjacente na proliferação da educação para os media é a de intervir na 

comunidade preparando as pessoas para ler criticamente. Assim sendo, o trabalho a realizar por 

instituições socioculturais, como a casa da juventude da Póvoa de Varzim, será o de motivar as 

pessoas para essa problemática da interacção com os media, com vista a desenvolver uma 

comunidade mais responsável e mais consciente da sua cidadania. 
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Capítulo IV 

Educação para os Media e para a Cidadania – proposta de acção prática de desenvolvimento social 

 

  

1. Os princípios do projecto 

 

O despertar daquilo que se convencionou chamar sociedade da informação, que é a caracterizada 

essencialmente pelo valor da informação, a capacidade de acesso e intercâmbio, individual e 

colectivo, a nível planetário, arrastou consigo um alargado e duradouro conjunto de 

transformações. É uma sociedade assente na produção, na gestão e na distribuição de 

informação, por oposição às sociedades oriundas da revolução industrial, mas que ainda 

perduram, baseadas na produção de energia e muito mais dependentes da força motora do que 

do conhecimento e do valor individual das pessoas. 

 

Caracterizada pela velocidade como se trocam as ideias, a sociedade emergente, que caminha a 

passos largos para a convergência de meios de comunicação com a Internet – computador, 

telemóvel, televisão, rádio, jornais – procede à reformulação da sua estrutura organizacional, onde 

a interactividade dos seus membros é determinante, ao mesmo tempo que o seu posicionamento 

se torna indiferenciado, como um organismo vivo e em rede, por oposição às organizações 

hierárquicas, rígidas, do passado.  

 

O que está acontecer é uma revolução tão significativa como aquela que se viveu por altura do 

século XV, em 1456, com a magnífica descoberta de Gutenberg. A informação espalha-se a uma 

velocidade vertiginosa, profusa por diversos meios e acessível a um maior número de pessoas. 

Com o advento do digital e dos novos media, a humanidade parece aceder à informação sem fim. 

 

No novo modelo de organização social, o indivíduo surge como o centro da mudança, como o 

detentor da capacidade de dispor do conhecimento para racionalizar, improvisar e criar. Este é o 

novo capital, habilitando as pessoas para lidar com os meios mais sofisticados. O investimento 

mais adequado para o desenvolvimento das comunidades e dos países é aquele que cria valor, é 

aquele que aposta na formação contínua dos cidadãos para que se adaptem a uma realidade mais 

flexível e exigente nas modernas capacidades de interactividade, produtividade e conhecimento. 
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O cidadão do futuro deve preparar-se para aprender ao longo da vida, ‘lifelong learning’, para 

enfrentar os imprevistos e as inovações, aprender em qualquer lugar e em qualquer momento. 

Entendemos aqui a aprendizagem não apenas como acumulação de conhecimentos, uma visão 

demasiado restritiva e provavelmente redutora da própria evolução da humanidade, mas mais no 

sentido do fenómeno relacional e da experiência. Uma aprendizagem conquistada nas relações do 

dia-a-dia dos indivíduos, pelas percepções, pelas partilhas, pela interacção simbólica, isto é, pela 

comunicação, com vista à produção do conhecimento. 

 

É neste contexto e com este sentido de construção e promoção da aprendizagem, da educação e 

da formação dos indivíduos, que surge a motivação para a organização de um projecto de 

educação para os media e para a cidadania na instituição social, cultural e de juventude localizada 

na Póvoa de Varzim. 

 

A instituição surge como ‘comunidade educativa’, como espaço cultural, plural nas expressões, 

perspectivas e interesses das diferentes juventudes, desenvolvida por Weber (cit in Silva, p.95, 

1998) ‘a partir do sentimento subjectivo dos participantes de construir um todo’. A ideia de 

comunidade é compreendida como espaço simbólico de interacção, de construção do 

conhecimento, que será tanto mais forte e ampliada quanto maior for o empenho e o sentimento 

dos seus agentes. 

 

O projecto que propomos terá a designação de VirtuaJovem e tem como objectivo principal a 

promoção de uma comunidade virtual dirigida e elaborada pela juventude. Será um diversificado 

espaço de comunicação entre as novas gerações, com vista à produção, ao intercâmbio, ao 

debate e à exposição das suas ideias. Procurará dinamizar três eixos principais de acção: um 

programa geral, concernente às actualidades e à agenda de iniciativas dos jovens do concelho; um 

programa de formação, que se preocupará em desenvolver a temática da educação para os media 

e para a cidadania e um programa de lazer, virado para a promoção de actividades que motivem 

os jovens à participação, ao intercâmbio e ao envolvimento emocional, componente, aliás, 

imprescindível para a sustentação da comunidade social avançada anteriormente. 

 

Seguindo de perto a ideia de Aguaded Gómez, incluída na entrevista realizada durante a pesquisa, 

a nossa proposição procurará ensinar pela acção directa e pelo entretenimento dos jovens. Tal 
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como seria de esperar, num contexto sociocultural de animação e ocupação dos tempos livres, a 

componente da experiência e da intervenção directa do participante, bem como a componente do 

divertimento é fundamental para ‘agarrar’ o jovem. Trata-se de um projecto educativo não-formal, 

mais descontraído do que o saber profundo e epistemológico creditado na escola.  

 

A organização da nova estrutura de comunicação e aprendizagem estará agregada ao próprio 

município, todavia, a gestão será conjunta entre técnicos municipais e os jovens, constituídos em 

Comissão Executiva, que reflectirão, a cada momento, a sua vontade e responsabilidade na 

continuidade do projecto. O modelo de funcionamento estará, obviamente, dependente do modo 

de ver do próprio município, porém, avançamos que o mesmo poderia seguir o modelo tradicional 

da representatividade, em que os jovens (número a determinar) se auto propunham para fazer 

parte da comissão executiva, sendo eleitos entre os membros registados na comunidade virtual. 

 

O recurso às novas tecnologias e à Internet como espaço de reunião, difusão, de encontro e de 

publicação de conteúdos atinentes à juventude, bem assim da introdução e dinamização da 

Educação para os Media e para a Cidadania, deriva da disponibilidade e motivação dos jovens em 

geral, como demonstram os mais recentes estudos sobre as práticas mediáticas, mas em 

particular pela predisposição observada nos utentes da instituição, depois de realizado o inquérito 

inscrito no capítulo 2 desta dissertação. 

 

Mais a mais, a sociedade aprende a olhar para o ciberespaço como um universo de 

oportunidades, uma excelente fonte de informação, uma ferramenta útil de aprendizagem, um 

magnífico meio de comunicação, daí a razão da nossa proposta assentar neste tipo de tecnologia. 

 

Anunciado previamente o campo de acção do projecto, este divide-se em três conjuntos axiais 

principais, passando a explicar aquele que, neste caso particular da dissertação, tem maior 

relevância para o nosso estudo, o eixo da formação no quadro da Educação para os Media e 

Cidadania. 

 

Como asseguram tantos investigadores, Pinto, Pereira, Aguaded, Robbs, Buckingham ou Gonnet, a 

educação para os media deve encorajar a participação crítica dos jovens, enquanto produtores 
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culturais de pleno direito, além de permitir analisar os media, neste caso a Internet, desenvolvendo 

assim competências críticas, com vista a prossecução e afirmação de uma consciente cidadania.  

 

No processo de formação para os media, evidenciamos o papel central de três eixos de 

aprendizagem: o da recepção, o da produção e o das competências técnicas.  

 

A capacidade que a sociedade tem para enfrentar o poder massificador e manipulador dos media 

passa necessariamente por este caminho relacionado com a educação e a formação: de um lado, 

preparando o receptor para ler as mensagens mediáticas, alertando-o o para a distância 

indispensável, a observação crítica e ponderada para poder agir conscientemente; do outro lado, 

diligenciando no sentido de formar o receptor crítico, activo, criativo e inteligente, para operar, 

aceder e produzir conteúdos, afirmando a sua voz e as suas mensagens, conquistando o poder e o 

seu lugar na sociedade global. Muito do sucesso do novo projecto residirá na eficácia de utilização 

destes parâmetros fulcrais.  

 

A passagem do discurso teórico para o discurso prático não é linear. Donde, a estratégia de 

execução deverá ser criteriosa, dependendo em muito do envolvimento e da capacidade dos seus 

dinamizadores. Para além do projecto prever a aprendizagem à distância, através da consulta de 

conteúdos explicativos e exercícios práticos, o eixo de formação incluído no projecto privilegiará as 

oficinas de educação para os media – workshops – com a presença efectiva dos interlocutores, 

como modelo preferencial de aprendizagem e reflexão crítica sobre os meios. Estas oficinas 

deverão funcionar como espaço descontraído, quase de convívio entre os participantes, e criativo 

na aprendizagem, onde os animadores e os animandos “trabalham” em conjunto para ler, analisar 

e produzir.  

 

A oficina dos media pode, e deve, abordar matérias muito diferenciadas, tendo em conta a 

combinação poderosa entre as palavras, as imagens e os sons que o próprio meio (Internet) 

estabelece. A prevaziva linguagem multimédia, a fragmentação dos assuntos, a linguagem 

hipertextual, etc., exige uma atenção especial e a garantia de que o usuário destas oficinas seja 

capaz no final, e de acordo com algumas das proposições avançadas pelo ECML – European 

Center for Media Literacy (2004) e pela Unesco (1999) de: 
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 Aceder e recolher a informação pretendida na Internet; 

 Seleccionar, analisar, estruturar, interpretar e apresentar a informação 

recolhida; 

 Saber orientar-se, desenvolver estratégias de observação e tomar decisões; 

 Ser capaz de utilizar os vários recursos disponibilizados; 

 Saber utilizar o meio como veículo de expressão e comunicação com os 

outros, escutar e ser escutado; 

 Reconhecer o valor histórico e cultural da Internet; 

 Reconhecer as oportunidades e os limites que a Internet detém; 

 Analisar e avaliar os interesses e as intenções dos textos, reconhecer as 

mensagens manipuladas. 

 

Por exemplo, a interrogação sistemática relativa aos produtos mediáticos, constitui também um 

processo de aprendizagem fundamental. Prosseguindo os indicadores propostos por Hobbs 

(1998), e por Quin e McMahon (2001), reunimos uma paleta de perguntas essenciais respeitantes 

ao meio em uso: 

 

 O que sabemos acerca do emissor? 

 Como sabemos aquilo que sabemos? 

 Quem está a falar? 

 Como é que a coisas poderiam ser diferentes? 

 Que outra maneira seria possível de transmitir a mensagem? 

 O que é que ficou por dizer? 

 Quem é que ganha com esta mensagem?  

 Qual tem sido a sua mensagem sobre este e outros assuntos relacionados? 

 Porque é que determinada fonte escolhe determinado meio, qual a adequação da 

mensagem, a sua eficácia? 

 Que tipo de estilos de vida e valores são considerados? 

 Que técnicas são utilizadas para atrair o receptor? 

 Quem é a audiência da mensagem? 

 Como é que devemos e podemos reagir? 
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Estas seriam, entre outras, algumas das questões metódicas utilizadas para levantar a curiosidade 

sobre os textos mediáticos e iniciar o respectivo escrutínio. Ao aprender a questionar, uma das 

premissas fundamentais da aprendizagem social, pela experiência, estamos a contribuir para a 

formação de uma juventude que assume o seu papel de intervenção, relativa aos poderes 

instituídos, interrogando-os, logo caminhando para a formação autónoma do seu conhecimento e 

das suas atitudes, afirmando a sua condição de cidadania com direitos, mas igualmente com 

deveres. 

 

O mundo virtual a que nos vamos habituando, não é um lugar feito de oportunidades apenas, 

perfeitamente regulado e seguro. Pelo que, a introdução de um espaço de comunicação que 

aborda a educação para os media, no âmbito do ciberespaço, requer a abordagem do tema da 

prevenção. E entendemos aqui o conceito de virtual como o da própria sociedade e as suas 

vantagens e desvantagens.  

 

Assim, do mesmo modo que, na vida real e analógica, enfrentamos os problemas diários de 

insegurança, do não cumprimento das regras estabelecidas para a conduta dos cidadãos, dos 

acidentes rodoviários, das doenças, da competição sem limites, da inveja e do ódio, de cidadãos 

mal formados e com comportamentos desviantes, também no mundo virtual, fundamentalmente 

vivido por humanos, é premente utilizar um perfil de prevenção e segurança face às tentações que 

espreitam numa qualquer esquina da nossa viagem por lugares mais remotos e desconhecidos. 

 

Os riscos do espaço virtual são grandes, sobretudo para utilizadores mais incautos, mas não são 

intransponíveis. Devemos trabalhar em direcção a uma navegação controlada: 

 

 Alertando para os conteúdos desadequados e nocivos, referimo-nos à pornografia, 

mensagens de incitação ao ódio, à violência, ao racismo, entre outras informações; 

 Alertando para os conteúdos falsos ou indesejados, os utilizadores menos preparados 

tendem a considerar como verdadeiras as mensagens recepcionadas; 

 Alertando para os contactos indesejados, inconvenientes, que acontecem através do e-

mail, do chats, do instant messaging ou nos fóruns; 

 Alertando para a publicidade enganosa; 
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 Alertando para a necessidade de contactar com os familiares ou amigos em caso de 

uma abordagem mais ameaçadora. 

 

É neste tom equilibrado entre as possibilidades e constrangimentos que o projecto deverá ser 

apresentado aos participantes. 

 

Referido anteriormente, a componente criativa surgirá a par da componente formativa, talvez a que 

atirará mais a atenção dos jovens. A nova plataforma de comunicação compreenderá outros 

lugares que contribuirão de forma decisiva para motivar os jovens a participar novo espaço social, 

ao mesmo tempo que enriquecem o seu património de conhecimentos. Apresentamos alguns 

exemplos: 

 

 Espaço de notícias e actualidade do concelho, na tripla vertente de texto, fotografia e 

vídeo – elaborada directamente pelos jovens; 

 Espaço Agenda – com a relação de actividades do seu interesse; 

 Espaço Iniciativa – para apresentação de ideias e propostas de actividades para a 

comunidade em formatos multimédia, de preferência; 

 Espaço Reflexão – fórum de conversação e debate de ideias; 

 Espaço Loja – para a troca de produtos diversos; 

 Espaço Mediateca – para apresentação de conteúdos multimédia elaborados ou 

recolhidos pelos participantes;   

 Espaço Correio – para alojamento de correio electrónico e weblogs individuais;  

 Espaço Escola – para apresentação da actualidade escolar, bem assim de troca de 

informações e trabalhos relativos às disciplinas; 

 Espaço Decisão – para deliberação e votação sobre as propostas de assuntos de 

discussão publica, respeitando a estratégia definida pela comissão executiva; 

 Espaço Café – local de conversação, do habitual chat, mas também de convívio e 

lazer – nesta zona da comunidade virtual, os utentes encontrarão Jogos, Musicposts, 

Vídeoposts, mensagens divertidas, espaço de humor e um programa aliciante de 

concursos, relacionados com a produção de vídeo, fotografia e Internet, torneios de 

jogos, com a apresentação do respectivo calendário e formulário de inscrição. 
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O movimento de expansão das novas tecnologias da informação e da comunicação, face aos 

sistemas tradicionais, é galopante. Preparar os jovens para fazer frente aos desafios da 

comunicação é por demais necessário quando as escolas já compreenderam o papel 

transcendente que os meios vão assumindo na transmissão do saber social. Portanto, já ninguém 

dúvida da sua poderosa influência sobre os cidadãos e o sobre o seu potencial pedagógico, daí a 

necessidade de integrá-los nos processo de aprendizagem, apresentando novos desafios e em 

novos lugares.  
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2. O desenho do projecto  

 

Passamos a apresentar o esquema de organização do VirtuaJovem, um projecto de educação para 

os media, em contexto não-formal, baseado na Internet. 

 

 

Diagrama 1 - Organização do sistema de comunicação e as suas relações 

 

 

 

 

VirtuaJovem  

Casa da Juventude/CMPV
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Comunidade Global 
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Quadro 7 – Áreas de actividade incluídas na comunidade VirtuaJovem 

 
 

1 Abertura 

 

 

 Apresentação 

 Os objectivos 

 Equipa 

 Mapa do sítio 

 Registo 

 Perguntas frequentes 

 Contactos 

 
 

2 Área de actividade geral 

 

 

 Espaço Notícias 

Divulgação da actualidade noticiosa de interesse para a comunidade. 

 Espaço Agenda  

Área de apresentação das actividades, calendário, projecção das 

actividades. 

 Espaço Iniciativa  

É do maior interesse disponibilizar um espaço que motive a 

criatividade dos jovens; dedicado a reunir e apresentar os seus 

projectos e ideias, promover e apoiar. 

 Espaço Reflexão 

Será uma das zonas de maior frequência, reunindo temas de 

actualidade, mas igualmente outros de carácter mais social e que 

digam respeito directo à comunidade; o objectivo é promover o 

debate das ideias, confrontarem-se com diferentes posições, 

analisando, reflectindo e agindo. 

 Espaço Correio 

Para a constituição de um espaço de comunicação e contacto entre 



 118

os diferentes agentes envolvidos. 

 Espaço Decisão 

Zona dedicada a votações, motivando para a participação e para a 

formulação de juízos sobre as questões apresentadas e para 

discussão pública. 

 
 
 

3 Área de Formação 

 

 

 Espaço Escola 

Nesta área de actividade atende-se ao mundo escolar da comunidade 

estudantil, apresentando questões pertinentes de reflexão, reunião de 

conteúdos, propostas de trabalho escolar, dicas para resolução de 

problemas, sugestões, etc. 

 Espaço Educação para os Media 

Será o espaço por excelência de formação para uma literacia dos 

media. Para além da promoção das acções previstas, formulário de 

inscrição on-line, perguntas frequentes, etc., reunirá um conjunto de 

itens, conforme descrito abaixo, em que se destaca o espaço de 

conteúdos, projectos e exercícios que os motivarão para a interacção 

com a matéria:  

o Apresentação 

o Conteúdos 

o Projectos 

o Exercícios 
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4 Área de Lazer 

 

 

 Espaço Loja 

Dedicado à troca de produtos, leilões, troca de informações 

comerciais, partilha de conhecimentos sobre novos produtos, etc. 

 Espaço Mediateca 

Local de concentração de produtos multimédia para dowload e 

upload. 

 Espaço Café 

Local para Jogos, Musicposts, Vídeoposts, mensagens divertidas, 

espaço de humor e um programa aliciante de concursos, 

relacionados com a produção de vídeo, fotografia e Internet, torneios 

de jogos e a apresentação do respectivo calendário e formulário de 

inscrição. 

 



 120

Conclusões 

 

Desde a primeira hora, ficou expressa a vontade empreendedora de apresentar um projecto 

motivado para Educar para os Media e para Cidadania. O panorama habitual das pesquisas revela-

nos um campo de análise mais vocacionado para os contextos formais de educação. Desta vez, 

coadjuvados pela experiência profissional do próprio investigador, apontámos para uma realidade 

de animação sociocultural, um contexto de educação não-formal, para nos concentrarmos no caso 

concreto da Casa da Juventude da Póvoa de Varzim, e verificarmos a viabilidade de um programa 

que preparasse as novas gerações para ler atentamente os media e tornasse a instituição numa 

alavanca estratégica de desenvolvimento local. 

 

O resultado do trabalho realizado confirma a nossa aspiração, abrindo-se uma nova porta na 

formação social dos cidadãos. 

 

A adesão crescente da juventude aos media, sobretudo aos novos media, especialmente à 

Internet, é confirmada pelos diversos estudos, nacionais e internacionais, que citamos no ponto 6 

do primeiro capítulo, e pela observação dos próprios utentes da casa da juventude. Caminhamos 

para a questão fundamental da sociedade dos nossos dias: a mobilização do ser humano para as 

tecnologias e para os media, isto é, a mobilização do espaço público e do espaço doméstico pelos 

ecrãs numa tentativa de os dominar. 

 

O mundo de possibilidades criadas com as novas tecnologias veio perturbar o tempo social e 

familiar, propiciando a transmissão instantânea de mensagens, em tempo real, e de modo 

interactivo. Há uma nova realidade que se conjuga com este tempo de transição e que nos remete 

para a existência virtual. O novo paradigma cultural, marcado pela falta de tempo ou de tempo 

nulo, não é senão o resultado das novas ofertas, onde tudo é aqui e agora, é o presente 

permanente, confirmando a tese de Mcluhuan de que ‘o meio é a mensagem’. 

 

Há uma presença e uma influência efectiva dos novos media na vida dos cidadãos, principalmente 

nos menores de 35 anos. Prova disso mesmo, as mudanças produzidas na generalidade dos 

media tradicionais, procurando adaptar-se, o mais rápido possível, aos novos comportamentos das 

audiências e subsistir no mercado. Por exemplo, os jornais, perante o formato e a concorrência da 
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Internet, que facilita uma informação rápida, condensada, acessível e interactiva, procuram novos 

conceitos, onde o tempo é decisivo, como aquele que é exibido pelo novo jornal Público ( aser 

editado no próximo dia 12 de Fevereiro de 2007), que, à semelhança do que aconteceu com o 

The Guardian, em Inglaterra, foi concebido para ser lido a três dimensões: entre a casa e o 

emprego, depois à hora do almoço (numa pausa), e ainda para ser levado para casa, onde poderá 

ler-se um pouco mais em profundidade e em alternativa ao que os ecrãs facilitam.  

 

Há uma sociedade que já vive do multimédia e anseia por mais. O ano que passou foi 

particularmente pródigo na afirmação de plataformas de comunicação caracterizadas pela rede de 

relações e pela sua auto-construção. Estamos a falar, exactamente, do triunfo do ‘socialware’, ou a 

Web 2.0, referenciado na ‘wikipedia.org’, no ‘youtube.com’, no ‘myspace.com’ ou ainda no 

irreverente ‘secondlife.com’. Em todos, há uma consciência e vontade de participação individual, 

de interactividade, a partilha de conteúdos e a descoberta de um novo mundo de relações 

humanas.  

 

A nova participação social, fomentada pelas tecnologias, anuncia novas dimensões para os 

indivíduos. O ‘jornalista sou eu’ ou ainda a circunstância em que os ‘filhos’ encontrarão a sua 

própria visão do mundo, avançada por Guiseppe Granieri (2006), confirmam a necessidade de 

investir num novo espaço de aprendizagem que facilite a formação de cidadãos preparados para 

intervir crítica e conscientemente no espaço público. 

 

De acordo com a nossa observação já não é possível separar a esfera educativa da esfera 

mediática. A nossa experiência é na maior parte das vezes a própria experiência dos meios. Pelo 

que, a implementação de um programa de acção educativa para entender e lidar com os media 

adquire um estatuto equivalente aos saberes de base, como aprender a ler, a escrever e a contar, 

para se alcançar uma vida autónoma. Esta convicção é tanto mais válida, quanto mais as pessoas 

pensam já saber lidar com eles, convencidas de que se trata de uma relação de conhecimento 

espontânea e intuitiva.  

 

Fortalecendo o corpo do nosso projecto, a dimensão ‘lúdica’ e ‘descontraída’ sublinhada pelos 

nossos interlocutores como argumentos muito aliciantes para atrair os jovens. Salientamos até, 

que a dinamização de uma actividade deste género num quadro de convívio e lazer, constitui uma 
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mais valia, dado que os jovens não sentem que estão a ser preparados para isso, é menos formal, 

avaliativa e a componente prática e produtiva é mais acentuada.  

 

Conjugados estes dois componentes do nosso programa, despertam um terceiro elemento 

substancial na formação geral da juventude, a Cidadania. A educação para os media procurará 

habilitar para a leitura e descodificação dos formatos e dos conteúdos mediáticos, de modo a que 

os jovens sejam capazes de distinguir, exigir e imaginar o modo mais adequado para fazer ouvir a 

sua voz, intervindo no espaço público. A cidadania activa caracteriza-se pela capacidade de 

resposta, não apenas por ‘saber’ (ter conhecimento), mas também por ‘saber fazer’, ao mesmo 

tempo que requer um reconhecimento dos temas que preocupam a sociedade. 

 

A ideia do nosso projecto vai no sentido de constituir uma plataforma de comunicação, entendida 

como espaço simbólico de interacção, de construção do conhecimento, que será tanto mais forte e 

ampliada quanto maior for o empenho e a sensibilidade dos seus agentes. 

 

O VirtuaJovem procurará ser um meio diversificado de comunicação entre as novas gerações, com 

vista à produção, ao intercâmbio, ao debate e à exposição das suas ideias. Acompanhando as 

afirmações recolhidas pela pesquisa, a nossa proposta procurará ensinar pela acção e pelo 

entretenimento directo os jovens. Tal como seria de esperar, num contexto sociocultural de 

animação e ocupação dos tempos livres, a componente da experiência e da intervenção directa do 

participante, assim como a componente do divertimento é primordial para ‘prender’ o jovem. Será, 

por certo, um programa mais descontraído e que abordará as coisas mais simples. 

 

Atendendo a estas determinações e ao modelo de actuação apreciado na casa da juventude da 

Póvoa de Varzim, consideramos que estão reunidas as condições preferenciais para aplicação de 

um programa com as características propostas. Para além disso, examinemos ainda estas 

condições equacionadas no princípio como hipóteses: 

 

 Desde logo, a predisposição dos utentes da casa da juventude para participar em actividades 

relacionadas com a educação para os media, bem assim da consciência revelada do sentido e do 

lugar que estes ocupam no seu quotidiano; 
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 O reconhecimento, pelos agentes políticos, culturais e educativos locais, da relevância social dos 

media, enquanto elementos de influência ‘nas sociedades modernas de todos os pontos do globo 

e já não apenas nas sociedades ocidentais’; 

 

 O reconhecimento da pertinência, pelos agentes políticos, culturais e educativos locais, de um 

programa de educação para os media em contexto de educação não-formal, porque teria 

condições para ser mais descontraído, sem formalidades, mais prático, directo, fazendo a 

diferença na motivação dos jovens na educação para os media; 

 

 A abertura verbalizada pelos responsáveis municipais para investir em ‘todos processos que 

ajudem no desenvolvimento social do concelho’ para combater a ‘sociedade amorfa, sem 

capacidade de actuação e sem vontade’; 

 

 A consciência e a preocupação evidenciada pelos representantes da instituição municipal sobre as 

várias formas de relacionamento e de consumo que os jovens estabelecem com os meios de 

comunicação; 

 

Do mesmo modo, e em jeito de conclusão, confirmamos os objectivos enumerados no início do 

nosso projecto:  

 

 Apresentar um projecto de Educação para os Media e para a Cidadania dirigido à instituição de 

animação sociocultural da Póvoa de Varzim;  

 

 Elaborar um instrumento que contribua, através de alfabetização dos media para o 

desenvolvimento pedagógico e social da juventude e do concelho; 

 

 Contribuir para a reflexão crítica e para a aplicação de facto da educação para os media em 

contextos de educação não-formal; 

 

 Perceber quais as práticas mediáticas dos jovens utentes da Casa da Juventude, e respectiva 

relevância, num contexto de animação sociocultural; 

 

 Diante da emergência de uma geração do audiovisual, a ‘net-generation’, com ritmos e 

linguagens próprias, diferentes sintonias, novos campos de experiência social, que valorizam o 



 124

imediato, o objectivo e a intuição, procuramos criar um instrumento que permita dotar a 

juventude das competências para ‘ler atentamente e pensar criticamente’ os media; 

 

 Permitir que as instituições de educação não-formal ampliem sua oferta no campo da animação 

sociocultural, através dos media, e desse modo, ganhem novos campos de interacção e 

aproximação com os jovens, preparando-os para o futuro, facilitando a inclusão social e 

fomentando a participação cívica; 

 

 Perante o contexto prático, directo e interactivo de conhecimento e socialização como a Casa da 

Juventude da Póvoa de Varzim, procuramos uma abordagem pela descoberta, pela inquirição, 

pela construção partilhada da educação. O conhecimento deverá surgir, mais do que 

ministrado à pressão; 

 

 Contribuir para que as novas gerações aprendam a tirar partido dos media e das tecnologias à 

sua disposição e produzam conhecimento. Se é verdade que nenhuma tecnologia por si só 

poderá evitar os diversos constrangimentos do sistema educativo, as tecnologias de 

informação e comunicação abrem o caminho a novas possibilidades, nomeadamente: 

 

a. Aprender a ser autónomos em matéria de conhecimento e da construção do 

saber; 

b. Aprender a assumir a responsabilidade pessoal pela sua aprendizagem;  

c. Aprender a aceder à informação com rapidez e facilidade (um dos principais 

trunfos das novas tecnologias), desenvolvendo uma prática de confrontação, 

verificação, organização, selecção e estruturação, já que as informações não 

estão apenas numa fonte; 

d.  Aprender que inúmeras informações disponíveis não significarão nada se o 

utilizador não for capaz de as seleccionar. A recolha de informações sem limite 

pode muito bem provocar acumulação e “afogamento em saberes”.  

e.  Aprender a conhecer e compreender outras culturas, a ser tolerante, abrir-se ao 

mundo;  

f. Aprender a organizar o seu pensamento;  

g. Aprender a trabalhar individualmente ou em grupo com interlocutores situados 

em diferentes pontos do planeta;  

h. Aprender a criar plataformas digitais de comunicação (sites, blogs, portais) 

individuais ou em grupo, estruturando as suas ideias, o espaço, os cuidados 
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estéticos; fomentando o trabalho de pesquisa histórica, geográfica e cultural 

sobre a matéria da sua preferência, recolhendo sons e imagens (fotografia e 

vídeo), traduzidas em várias línguas; 

 

O que segue a este passo de apresentação de um programa de educação para os media é a 

aplicação e verificação prática. Será, certamente, um desafio aliciante, talvez o mais aliciante de 

todos, ambicioso e necessário na constituição da nova sociedade. 

 

Um caminho possível, entre muitos outros, deverá atender aos seguintes princípios: 

 

1. Que, neste período de transição e de implantação da “sociedade de informação”, é 

necessário reforçar o conhecimento teórico das pessoas. Uma “sociedade da informação” 

igual a sociedade do conhecimento, logo, uma sociedade virada para a educação; 

 

2.  Que a Educação para os Media, disciplina entendida como educação para a comunicação 

e para a cidadania, é fundamental para a formação pedagógica e cultural e para uma 

relação crítica e esclarecida com os media; 

 

3. Que a tarefa de educar para os media é uma tarefa gigantesca, sendo obrigatório envolver 

o maior número de protagonistas, os receptores e os emissores, com vista a uma 

sociedade mais equilibrada e sustentada nos valores da Liberdade e da Igualdade.     

A concretização do projecto VirtuaJovem não terá, certamente, um caminho isento de dificuldades. 

Apesar da disponibilidade logística e financeira demonstrada por técnicos e políticos da autarquia, 

a verdade é que a boa aplicação do projecto exigirá, também, monitores devidamente habilitados e 

conscientes da necessidade da mobilização efectiva dos jovens. Esse envolvimento requererá uma 

política de comunicação muito aliciante, de modo a despertar o interesse e a vontade da juventude 

e dos próprios utentes da instituição para a prática da actividade. O planeamento revela-se, por 

isso, especialmente importante para o seu sucesso. 

Na perspectiva da materialização efectiva do projecto, pensámos em algumas perguntas que 

gostaríamos de ver respondidas: 
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1. Até que ponto é mais eficiente educar para os media em contextos de educação não-

formal?; 

2. Que mudanças efectivas foram sentidas pelos jovens que participaram no 

VirtuaJovem?; 

3. Qual o contributo do VirtuaJovem para a formação de uma comunidade mais coesa e 

participativa?; 

4. Quais as áreas mais valorizadas pelos jovens participantes no VirtuaJovem?; 

5. Qual das dimensões virtual e real, de comunicação e interacção do VirtuaJovem, é 

mais utilizada pelos jovens?; 

6. Qual a importância do papel dos monitores na dinamização do VirtuaJovem?; 

7. Quais as problemáticas de discussão mais suscitadas pelos jovens?;  

8. Que tipo de projectos e actividades os jovens se sentem mais motivados para 

participar? 

9. Quais as barreiras ou constrangimentos sentidos com mais frequência pelos 

participantes?; 

10. Quais os defeitos e virtudes incluídas no modelo de organização do VirtuaJovem?  

O VirtuaJovem, enquanto programa de educação para os media não deverá ser totalmente 

fechado. Ele deverá, antes de mais, compreender a diversidade do sistema social, perceber as 

perspectivas e as experiências dos jovens, ter em conta as suas necessidades e as características 

das suas comunidades e culturas, procurando manter-se contemporâneo, sedutor e responder à 

mudança dos seus interesses e experiências, isto é, não perder a “pedalada” do tempo. Deverá 

contribuir para que a Casa da Juventude se afirme como alicerce de desenvolvimento local.  

 

A discussão envolta das virtudes e dos defeitos do media, a sua relevância social simbólica, o 

sentido e o lugar da Educação para os Media e a sua expressão na afirmação de uma Cidadania 

consciente e participativa, promete continuar, sobretudo em relação aos novos media, que 

manifestam diferentes efeitos sobre o humano e sobre a terra. Pela nossa parte, deixamos a 

sugestão para que se mantenha uma distância de segurança relativamente a estas questões, de 

liberdade e de manobra, para podermos rever, reflectir e decidir melhor.  

 

 


