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Q
ual é a necessidade de educar para os meios de comuni-
cação, de aumentar a literacia dos ‘públicos’, de criar mais 
informação ou explicação para os média, quando temos já 

tanta informação todos os dias? Para que queremos descodificar 
o que já nos surge a cada esquina, em cada ecrã de uma forma tão 
‘natural’ e intensiva? Duvidar dessa ‘naturalidade’ não é voltar atrás, 
à desconfiança e protecionismo que os meios de comunicação de 
massas suscitavam em meados do século XX?

O mundo em que vivemos é hoje, cada vez mais, o mundo dos média 
que Marshall Mcluhan apenas intuiu: imagem, palavra e som são vei-
culados de forma ininterrupta e muitas vezes simultânea através 
da televisão, internet, redes sociais, rádio, imprensa, videojogos, 
smartphones e outros novos ecrãs. Já quase 70% dos portugue-
ses utiliza a internet e, em média, dedicamos à internet e a “nave-
gar” online uma média de 4,2 horas por dia (estudo Um dia das 

nossas vidas na internet, 2014) – a que se acrescentam as horas 

Descodificar os 
média – para quê?
No século XXI não é possível ser-se alfabetizado a 

não ser que se seja alfabetizado em todos os meios 

usados para comunicar.

 Cary Bazalgette (citado in Educação para os Média em Portugal 
– Experiências, atores e contextos, Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social, 1.a edição, 2011) 
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Ecossistema dos média

A maior dificuldade ao escrever esta publicação foi encontrar um corpo de aná-
lise que sirva a qualquer cidadão para aplicar aos média e à comunicação no seu 
quotidiano. Mas a LM navega hoje terreno instável e em completa mutação – o 
dos média pós-internet, a ‘Galáxia Internet’ (Castells 2003). O que encontrámos 
a nível académico parece desactualizado ou simplesmente normativo e cen-
trado na ideia de proteger a juventude dos perigos como a violência nos média 
ou as adições aos novos média – não parece servir para analisar o que se passa 
hoje. É aqui que percebemos que é o ‘velho’ McLuhan e os pensadores que o 
seguiram – com uma pitada de Castells e gurus contemporâneos do digital como 
Clay Shirky ou David Buckingham – que conseguem problematizar a nossa era. 

Inspirada nos conceitos propostos por Marshall McLuhan, Neil Postman anun-
ciou em 1968 a teoria da Ecologia dos Média – o estudo dos média, tecnologia, 
comunicação e como afectam a ecologia, o ‘ambiente’ humano. Postman como 
McLuhan considerava que ‘as novidades tecnológicas nunca podem substituir 
os valores humanos’ e o tsunami de informação, a dificuldade de verificação da 
informação online e o ecossistema dos média em que estamos hoje imersos 
dá razão aos dois teóricos. McLuhan conseguiu, com a sua perspetiva mais 
poética que académica, pouco ortodoxa (e por isso tão atacada) conceptualizar 
os média contemporâneos.

Podemos distinguir entre eras ou paradigmas de comunicação: depois da era 
da comunicação oral, chega a era da literacia com a invenção da imprensa, a 
‘Galáxia Gutenberg’ – como lhe chamou McLuhan. Já os média de massas são 
possibilitados pela era da electricidade – e hoje, como lhe chamou Manuel 
Castells no seu livro ‘Galáxia Internet’ estamos no novo paradigma digital, com 
os média interactivos.

A verdadeira revolução operada pelo online levou a um esbater de fronteiras 
e uma hibridação, que ainda vai levar umas boas décadas até estabilizar as 
formas de comunicar possibilitadas pelas novas tecnologias. Estamos na fase 
de experimentação e de revolução. Cada vez mais, a frase de McLuhan – o meio 
é a mensagem – carregada de semiótica, de poética, de múltiplas camadas de 
significado vem em nosso socorro: o meio, a forma, a tecnologia, são determi-
nantes e limitativos da comunicação que fazemos hoje.
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passadas em frente a outros ecrãs como a televisão (3,1 horas 
em média!) e muitas vezes em simultâneo. 

O rápido desenvolvimento tecnológico e a propagação dos média 
digitais, sobretudo da internet, resultam em múltiplos pontos de 
acesso, globais e velozes, a uma informação que não nos chega 
diretamente da sua fonte – é mediatizada para o consumo fácil. 
Como se descreve no estudo Educação para os Média nas Socie-
dades Multimediáticas (Lopes, 2011), “num mundo marcado pela 
multiplicidade de suportes, de formatos, de conteúdos, de men-
sagens, marcado pela conexão média-tecnologia, marcado pela 
pluralidade de discursos, marcado pela vertigem da atualidade, pela 
voragem da mudança e da descoberta de novos acontecimentos, 
os média organizam e estruturam a nossa ligação ao mundo”.

Isto significa que as nossas perceções – ou seja, a forma como 
vemos o mundo à nossa volta – são influenciadas pelo discurso, 
ideias e conceitos propostos pelos média. É a construção social 
da realidade, feita pelos média – a tal ‘naturalidade’ com que nos 
aparecem as narrativas, as histórias, as imagens nos meios de comu-
nicação. Esse fluxo torna-nos a todos consumidores de narrativas 
prontas a usar – mas que não são nada ‘naturais’ mas sim construídas 
e intencionais, exigindo por isso mais do que um consumo passivo.

Esta mediatização não é forçosamente manipulação nem tem de 
ser negativa, pois não podemos estar em todo o lado ou saber de 
tudo (e esse é o papel dos média, trazerem-nos ‘o mundo’) mas 
quem, ao longo da sua vida de ‘consumidor’ de informação, nunca 
duvidou ter recebido alguma informação, imagem ou mensagem 
que sabe ser falsa, deturpada ou parcial? Até porque a prolifera-
ção de novos média aumentou proporcionalmente a quantidade e 
variedade de notícias falsas ou deturpadas – que não são paródias 
como o ‘Inimigo Público’ mas querem ser tomadas como verdade. 
A velocidade e amplitude da propagação de uma notícia ou imagem 
é que tornam cada vez mais urgente conhecer novas ferramentas 
de deteção de informação falsa – e treino de pensamento crítico.
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Mas é igualmente fundamental saber o que fazer com tanta infor-
mação – saber como a selecionar, interpretar, descodificar – e qual 
escutar? Inúmeros investigadores alertam para esta necessidade 

de preparar os cidadãos para lidar de 
forma crítica com este ambiente 
mediático – não apenas os jovens 
mas de igual forma os adultos. Tal 
como se ensinam “as crianças a unir 

as palavras para entender (e, por sua vez, expressar) ideias mais 

complexas”, é necessário torná-las fluentes também “na leitura e 

na escrita da linguagem das imagens e sons” (Literacia para o séc. 

XXI, 2011). Paula Cristina Lopes, investigadora, vai mais longe – “ter 

ou não ter acesso à informação e, simultaneamente, ter ou não ter 

competências interpretativas, analíticas, críticas e comunicativas 

que permitam descodificar e codificar eficazmente essa mesma 

informação parece determinante para a integração social plena” 

(Educação para os Média nas Sociedades Multimediáticas, 2011). 

Mas será que sabemos reconhecer e aceitar a nova realidade 
digital? Ou estamos ainda a viver no antigo paradigma analógico? 
Temos sistemas de ensino desprovidos de um papel provocador do 
conhecimento, crescemos com o tradicional papel do espectador 
passivo dos média de massas e os educadores (também educados 
nesse ambiente) não têm uma pedagogia e abordagem adequadas 
aos novos média – falta-nos impertinência e saber fazer, estamos 
todos muito atrás desse paradigma.

Para os “nativos digitais”, os novos média são, sobretudo, “espaços 
de afinidade” (James Gee, 2004), onde os jovens aprendem, parti-
cipam e se envolvem mais profundamente e de forma inovadora. 
Significa que os média digitais podem ser também um poderoso 
fator de envolvimento cívico e público? É essa a opinião de Henry 
Jenkins (As competências necessárias na cultura dos novos média, 
2009): estamos perante “um contexto cultural que apoia a partici-

A forma como vemos o 
mundo à nossa volta é 
construída pelos média.

Parte I. Descodificar os média – para quê?
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pação alargada na produção e distribuição dos média”. O potencial 
destas ‘culturas participativas’, espontâneas, capazes de gerar 
uma educação informal para os média é enorme – é fundamental 
pensar como as tornar uma realidade, em vez dos perigos opostos, 
de passividade e indiferença generalizada.

Este enfoque na participação que os média permitem, conduz à 
necessidade de pensar a relação entre literacia para os média (LM) e 
direitos humanos e cidadania. Como avançava a vanguardista Decla-
ração de Grunwald (1982), a Educação para os Média (EpM) é um 
instrumento ao serviço da participação ativa dos cidadãos na socie-

dade. Como tal, é um caminho incontornável na área da Cidadania 
Global ou do que se costuma chamar ‘desenvolvimento’ – capaz de 

fazer questionar preconceitos 
e estereótipos do mundo atual 
e desafiar um maior sentido de 
pertença e de responsabilidade 
pela comunidade global à qual 
todos pertencemos.

É neste caminho de entender 
e tirar sentido do mundo e de 
aproveitar o melhor possível 
as oportunidades que os média 
oferecem à cidadania (global), 
que faz todo o sentido uma 
caixa de ferramentas dedicada 
à literacia para os média. Espe-
ramos que esta ferramenta, 
que é também uma espécie 
de ‘guia impertinente da via-
gem pelos média’, seja útil para 
um cidadão interessado, uma 
organização de jovens ou um 
educador.

Cinco razões pelas quais  
é importante educar para  
os média:
Influência dos média nos processos 
democráticos

Alta taxa de consumo de média e 
saturação da sociedade pelos média

Capacidade dos média influenciarem 
perceções, crenças, atitudes

Importância crescente da 
comunicação visual e da informação

Importância social da informação 
e importância da aprendizagem ao 
longo da vida

(adaptado de Len Masterman, 1985)
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