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Panorama do surgimento da educomunicação1 

Lígia Beatriz Carvalho de Almeida 

A raízes da educomunicação se originam na educação para a comunicação ou media education. 

A história da media education advém dos movimentos de estranhamento, rejeição ou aceitação às 

inovações tecnológicas no campo da comunicação. Os sentidos humanos são potencializados por essas 

próteses tecnológicas. Um período de assimilação e adaptação a elas é sempre necessário, quando 

provocam desconforto, temporário para alguns, definitivo para outros. Ainda que parcela da população 

se integre prontamente às inovações e que muitos permaneçam indiferentes a elas, outros as condenam 

e as rejeitam, em uma postura apocalíptica, na perspectiva proposta por Humberto Eco (ECO, 1990). 

As contradições são marcadas pelo desejo de salvaguardar a arte e a cultura, ditas eruditas, em face das 

variantes populares ou industrializadas que concorrem para a formação cultural da população.   

 Platão, ao reproduzir um diálogo entre Sócrates e Fedro, no século IV a.C., formulou uma crítica 

à primeira tecnologia da comunicação: a escrita. Para Sócrates, o uso da escrita separaria os sujeitos do 

conhecimento na medida em que se delegaria a um suporte físico e não mais à memória a guarda de 

informações, a arte de escrever provocaria o esquecimento naqueles que a adotassem. Ao deixarem de 

usar a memória, os homens estariam convertidos em sábios aparentes em lugar de sábios verdadeiros. 

Pesava ainda contra o texto escrito a acusação de ser rígido e monótono se comparado ao texto falado.  

Outros argumentos relacionavam-se à vulgarização do saber e à preservação de um ofício, o de controle 

e da posse do discurso, como admitiria Foucault séculos mais tarde. A ampliação da circulação de 

saberes, que até então permaneciam sob a guarda de experts capazes de entendê-los e preservá-los, 

tornaria os saberes acessíveis àqueles a quem nada interessava, correndo o risco de terem seu sentido 

desvirtuado, vulgarizando-os (PLATÃO, 1973).  

 Com o passar do tempo novas tecnologias da comunicação foram se apresentando e as narrativas 

cada vez mais ganhando vida própria ao se descolarem de seus criadores e se eternizarem, afixadas a 

suportes físicos. Depois da palavra escrita, libertaram-se as imagens, sendo veiculadas em fotos e no 

cinema. Na sequência, domina-se o espectro magnético, com a possibilidade, inclusive, de transmissões 

a distância e ao vivo: a voz alça vôo nas ondas radiofônicas e, finalmente, a imagem em movimento e 

a voz, sincronizadas, aportam em aparelhos televisores instalados no interior das residências.  Por fim, 

chega-se aos anos de 1990, nos quais se populariza a internet, mídia que generosamente acolhe todas as 

agora tradicionais, inovações anteriores, texto escrito, fotos, áudio, imagens estáticas e em movimento, 

transformando-se em repertório mundial de informações acessível, quase que em tempo real, de que 

qualquer parte do planeta. Acima de tudo, a grande inovação é o fato de ela permitir a interatividade. 

                                                 
1 Este texto foi extraído da Tese de Doutorado da autora. Fonte:  

ALMEIDA, L. B. C. de. Formação do professor do ensino básico para a Educação para a mídia: 

avaliação de um protótipo de currículo. 2012. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade Estadual Paulista, Marília. 2012. 
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 Os argumentos contrários à disseminação de cada nova tecnologia da comunicação, 

subsequentes ao fenômeno da escrita e que contribuíram para a formação do arcabouço teórico da 

educação aos meios, são resumidos no quadro a seguir: 
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A igreja argumentava que a grande quantidade de livros poderia induzir ao erro a mente dos crentes e ter 

efeitos moralmente danosos. No fundo, havia a tentativa de reservar o conhecimento a uma elite de 

iniciados. Consolidou-se a supremacia da linguagem escrita sobre a visual. 
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 O periódico aguçava a curiosidade, considerada uma fraqueza de caráter. Induzia ao vício da busca por 

novidades que levava a uma leitura superficial, não reflexiva sobre os conteúdos. A leitura de periódicos 

devia ser reservada aos habilitados a usar seu conteúdo com propriedade. As mulheres e jovens que se 

viciavam na leitura de periódicos, dedicando seu tempo livre à atividade, precisariam ser protegidas por 

meio de medidas educativas. 
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Foram consideradas diversões populares e sem valor artístico pelas elites e acusados de levarem as massas 

a pensar somente por meio de imagens e a perder a noção de realidade, uma vez que a fotografia era 

confundida com a realidade. Preconizou-se, à época, a morte da palavra escrita e o retorno da comunicação 

pela imagem. A influência moral e criminal dessas mídias sobre os jovens foi considerada maior do que a 

exercida pelos livros. Concluiu-se que eles apresentavam uma alta concentração temporal de sucessos, 

prejudicavam a visão, a motricidade, incitavam a violência. Foram criadas as primeiras leis de proteção à 

juventude e se iniciam as formulações teóricas para uma educação aos meios de cunho protecionista. 

S
éc

. 
X

X
 -

 i
n

íc
io

 

R
á

d
io

 

Trouxe o resgate da linguagem oral. Considerou-se que a audição do rádio provocava um desvio do hábito 

de leitura, atividade considerada mais eficaz para o ensino-aprendizagem. O rádio não concedia ao ouvinte 

pausas para refletir sobre suas mensagens. Prejudicava a dinâmica familiar. Degradava os valores musicais 

e a ambiência acústica doméstica.  Orientações para a escuta de programas radiofônicos foram difundidas, 

na tentativa de evitar que se criassem radiotis. 
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 Disseminou o receio de um mal apelidado como televisionitis, que adviria do consumo acrítico de produtos 

culturais decadentes. A TV ao substituir a linguagem abstrata superior por uma perceptiva – concreta – mais 

pobre, fazia com que o entender fosse substituído pelo ver, suprimindo o raciocínio e, facilitando a 

manipulação para o consumo de mercadorias e produtos simbólicos. Os educadores se dedicaram a proteger 

os jovens telespectadores e, com pouca freqüência, pensaram em como usar o meio com fins educativos. 
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Desta vez, o estigma pareceu ser a criação de uma geração de ciberviciados em navegação e em jogos em 

rede, capazes de abandonar a vida familiar e social e incapazes de cuidar de sua saúde e higiene, ou estudar. 

Ronda também o perigo da articulação da criminalidade, da violência, do cyber bullying, da pedofilia, bem 

como o da substituição da norma culta da língua pelo internetês. 

Quadro 1 – Evolução das principais tecnologias da comunicação. 

Fonte: adaptado de García-Leguizamón (2010). 

 

 As críticas à atuação social dos veículos de comunicação recaem nos efeitos que provocam sobre 

as audiências. As formas como os educadores posicionam-se em relação à mídia transformaram-se com 
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o passar do tempo, evoluindo de um paradigma protecionista para um paradigma de preparação e 

apropriação. Na tentativa de construir um panorama histórico apresenta-se uma divisão por fases que, 

no entanto, não chegaram a existir linearmente em diversos países e coexistem na atitude de muitos 

educadores até os dias de hoje. Um dos fatores determinantes para o estágio de maturidade do 

pensamento mídia-educativo nas localidades é a existência, ou não, de políticas públicas 

governamentais para a mídia-educação. O grau de prioridade que uma nação dá à temática é 

determinante para a organização dos educadores em torno dela, desenvolvendo metodologias didáticas, 

investindo na formação dos docentes, oferecendo suporte e materiais didáticos aos mesmos. 

 No início, os produtos da cultura midiática foram totalmente rejeitados, por serem considerados 

vulgares ou por induzirem comportamentos moralmente desvirtuantes, deflagrando a violência e a 

sexualidade inconsequente. Depois se passou a admitir que alguns filmes pudessem ser dignos de análise 

e enfim, a partir de uma preocupação política, assumiu-se a necessidade da escola trabalhar para a 

desmistificação ideológica dos produtos da indústria cultural e preparar os jovens para o convívio crítico 

com a esfera midiática, o que implicaria inclusive na capacidade de saber se expressar por meio deles 

(FRAU-MEIGS, 2007). 

 Para Fedorov2 (2008, p.20) a França, berço da arte cinematográfica, foi a primeira a liderar o 

movimento de mídia-educação na Europa, organizando, em 1922, a primeira conferência nacional 

reunindo os departamentos regionais de educação para o cinema. Em uma dessas conferências teria 

surgido sugestão de que as universidades formassem educadores especializados em filmes. O 

movimento que se iniciava, foi interrompido pela ocupação nazista no país. No Reino Unido, o governo 

fundou, em 1933, o British Film Institute (BFI), organização de destaque na Europa. Os estudos sobre 

os meios de comunicação iniciaram-se nesses países de forma similar ao que aconteceu em outros locais, 

tratando a princípio do cinema e depois, ao longo das décadas, ampliando a abordagem para a imprensa, 

rádio, televisão, vídeo, propaganda e internet.            

 Nos anos de 1930, os educadores mantiveram uma atitude paternalista, procurando evitar que 

crianças e jovens consumissem as mensagens da mídia, consideradas prejudiciais ao desenvolvimento 

social e cultural. A visão era moralista e a fase foi denominada de inoculatória. À época, só se 

considerava artefato cultural aquele proveniente da cultura erudita das elites, a cultura de massa 

disseminada pelo cinema não requisitava esforço intelectual produzindo reações populares emocionais 

baratas. Dessa forma, os produtos midiáticos deveriam ser mantidos fora do ambiente escolar 

(BUCKINGHAM, 2003).  

  O cinema teve fundamental importância para a organização da teoria e o desenvolvimento da 

metodologia mídia-educativa. Os primeiros filmes produzidos, no final do século XIX, tinham caráter 

                                                 
2 A monografia realizada por este autor é rica em detalhes históricos sobre a evolução da mídia educação no mundo. Foi 

publicada sob a chancela da UNESCO e sua localização está disponível nas referências bibliográficas desta tese. 
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documental: cidades, personalidades famosas, o mar, os trens, cirurgias médicas, fenômenos físicos, 

eram retratados, a ponto de a história do cinema documental se confundir, em muitos países, com a 

história do cinema educativo. Nos mais diversos cantos do planeta, incluindo o Brasil, se organizaram 

catálogos especializados em filmes educativos, diferenciando-os das obras para entretenimento 

(PFROMM NETTO, 2001, p. 78). O que ocorreu é que, apesar de sua gênese estar vinculada à 

intencionalidade educativa, diversos setores da sociedade rejeitaram muitos dos produtos 

cinematográficos por retratarem, muitas vezes, fragmentos da vida cotidiana, pondo em cheque os 

valores morais predominantes, sendo classificados como subcultura, ou cultura menor, pois invocam 

mais as emoções do que a razão. Tal situação levou a Igreja Católica, a criar e distribuir uma 

classificação para censura a filmes por faixa etária e a pressionar os governos para que “utilizassem a 

censura como instrumento pedagógico de dissuasão e controle social”  (MORAN, 1993, p. 73). 

 Já na década de 1950, na França, foram oferecidos cursos de educação audiovisual para os 

professores pela Union française des offices du cinema educateur laique, quando se lutava para 

preservar um conceito erudito de qualidade estética e difundir a importância da sua apreciação entre os 

estudantes. O termo screen education, educação para a tela, foi cunhado no Reino Unido, em 1950, com 

o advento da televisão, que acrescentava nova experiência audiovisual à vida das crianças e implicava 

em um alargamento nos conceitos de educação à mídia.  Nesse período, as universidades francesas e 

britânicas já ofereciam cursos para tratar das artes audiovisuais (FEDOROV, 2008, p. 21). 

 Nos anos de 1960, ainda se pretendia proteger as crianças, porém houve uma ampliação no 

conceito de cultura, que passou a englobar as manifestações legitimamente populares, entre elas 

algumas obras cinematográficas. Sob a perspectiva dos estudos culturais, os professores são encorajados 

a selecionar nos catálogos filmes dignos de serem analisados em sala de aula para que os jovens 

pudessem interpretar de forma conveniente as mensagens. Os textos televisivos ainda eram condenáveis 

e, portanto, deveriam permanecer fora da escola (BUCKINGHAM, 2003).  De acordo com Fedorov, 

nesta década despontaram as primeiras tentativas de se introduzir os estudos de mídia nas escolas 

francesas (FEDOROV, 2008, p. 21).  

 Uma próxima fase se inicia nos anos de 1970, a da desmistificação política e ideológica, em que 

o desafio passou a ser o desenvolvimento de metodologias para a inclusão formal do estudo das mídias 

nas escolas, visando mostrar que os textos midiáticos eram construções e reforçavam a ideologia dos 

grupos sociais dominantes.  Novas abordagens acadêmicas como a semiótica, o estruturalismo, a teoria 

psicanalítica e as teorias marxistas permitiram pensar metodologias para o estudo de textos audiovisuais 

nas escolas, focadas na análise da linguagem, ideologia e representações (BUCKINGHAM, 2003). 

 Novas percepções da realidade, no entanto, implicaram em mudança de atitude, o que ocorreu 

no início dos anos 2000, quando passou a ser quase impossível distinguir as fronteiras entre cultura e 

cultura popular. Reconheceu-se, também, que a audiência, incluindo as crianças, não aceitava 
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passivamente o conteúdo das mensagens midiáticas, existindo autonomia e criticidade por parte da 

mesma.   A educação às mídias abandona a posição meramente protecionista, voltando o seu foco para 

a preparação dos jovens para conviver com as mídias, almejando que eles compreendessem os fatores 

sociais e econômicos em jogo na esfera midiática e participassem dela. Um dos objetivos passa a ser 

trabalhar para a construção de formas de produção midiáticas mais inclusivas e democráticas que 

pudessem resultar em um futuro melhor (BUCKINGHAM, 2003). 

Cenário mundial da educação para a mídia 

  

 De acordo com a European Comission (2010), Canadá, Nova Zelândia e Austrália destacam-se 

como protagonistas em atividades de educação para a mídia no cenário global. Contudo, a literatura 

internacional dá grande destaque também às ações desenvolvidas na Inglaterra.  

A introdução de conteúdos midiáticos no currículo escolar é fator decisivo para sua incorporação 

na educação. Na Austrália, o estudo dos meios de comunicação constitui parte importante do currículo 

de língua materna. Em alguns países como a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, Irlanda, Alemanha, 

França, Malta, Espanha, Alemanha, Irlanda, Escócia, País de Gales, Eslovênia e Áustria ele aparece 

conjugado a outras disciplinas. Na Inglaterra e na Escócia é possível cursá-los em disciplina eletiva 

específica no curso secundário.  Na Hungria, apesar da temática estar integrada em diversas áreas 

curriculares, em 1998, foi introduzida a disciplina “cultura da imagem em movimento e mídia-

educação” no currículo nacional (MARTÍN, HOTTMANN, 2006, p. 11; EUROPEAN COMISSION, 

2007b, p.10). Na Turquia, a partir de 2006 tornou-se possível cursar media literacy de forma eletiva no 

sexto, sétimo e oitavo anos nas escolas de educação básica (ORHON, 2009). A oferta da disciplina 

como conteúdo curricular obrigatório, ou eletivo, pode ocorrer em breve em outros países, pois em 

dezembro de 2009 o parlamento da União Europeia aprovou recomendação de que todos os países 

membros passassem a oferecer essa disciplina no ensino secundário (AGUADED-GÓMEZ, 2009).   

Um relatório da Comissão Européia (2007b), elaborado após uma abrangente pesquisa em 

diversos países recomendou que fosse estimulada a inclusão da literacia em mídia no currículo oficial 

das escolas na Europa, reconhecendo a importância de sua inserção compulsória nos primeiros estágios 

da educação primária. Apesar de se observar na atualidade, um movimento internacional que reivindica 

a inserção do conteúdo como disciplina específica nos currículos do ensino secundário, o que ocorre na 

maioria dos casos é a recomendação, nos documentos curriculares oficiais, de que se trabalhem textos 

midiáticos em suporte à aprendizagem nas áreas específicas do saber. 

 Nos países da Europa e da Oceania há uma tendência de avanço mais rápido na construção do 

conhecimento e da prática da educação para os meios, pois as instituições que procuram colocar a 

temática na agenda de discussão daqueles continentes são organizadas e ativas. Há forte atuação e 

influência da UNESCO, que tem sistematicamente articulado e financiado eventos internacionais que 
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fomentam debates e subsidiam a elaboração de publicações sobre o tema que têm servido para nortear 

as ações nos países envolvidos (UNESCO, 2012). A Comissão Européia3 também vem atuando 

estrategicamente no campo da literacia em mídia, desde 2000, financiando diversos projetos e estudos 

específicos (ZACCHETTI; VARDAKAS, 2008). Uma visita ao sitio eletrônico do The European 

Charter for Media Literacy (2011) demonstra a repercussão da temática e o envolvimento dos seguintes 

órgãos europeus: Ministério da Educação, Ciência e Cultura da Áustria; Conselho de Educação para as 

mídias da Bélgica; Centre de liaison de l'enseignement et les médias d'information (CLEMI) na França;  

Universidade de Kassel da Alemanha, Centro de Investigação em  Ciências da Comunicação da 

Universidade de Algarve em Portugal, Grupo Comunicar da Espanha; Swedish Film Institute e Centro 

para Aprendizagem, Comunicação e Mídia da Universidade de Karlstad, na Suécia; British Film 

Institute (BFI)  no Reino Unido. No relatório que trata da consulta pública sobre literacia em mídia, 

elaborado pela Comissão Européia, em 2007 (EUROPEAN COMISSION, 2010), encontram-se 

referências a diversas organizações na Espanha, Áustria, Romênia, Hungria, França, Itália, Alemanha, 

Grécia e Holanda que se ocupam da mídia-educação em espaços não formais de educação. 

 Além disso, a própria União Europeia faz diagnósticos dos níveis de letramento midiático dos 

cidadãos europeus, promove debates e elabora documentos norteadores, por entender que riqueza 

transformou-se em sinônimo de conhecimento e informação e reconhecer que essa competência é 

determinante para seu posicionamento como uma economia do conhecimento mais competitiva, 

inclusiva, democrática e que respeita os direitos humanos (AGUADED-GÓMEZ, 2010). 

 Apesar da concentração indicada na Europa, existem esforços para a conscientização em nível 

global. A Unesco tem sistematicamente dado suporte à produção e à divulgação de conhecimentos. 

Outra importante colaboração vem do movimento mundial denominado World Summit que reúne 

interessados em debater o tema e estabelecer bases teóricas e ações para elevar a qualidade da mídia 

destinada às crianças.  São produtores, empresários, órgãos reguladores, profissionais de diversas áreas 

e líderes comunitários. Os encontros vêm acontecendo desde 1995, a cada três anos em cidades como 

Melbourne (Austrália), Londres (Reino Unido), Thessaloniki (Grécia), Rio de Janeiro (Brasil); 

Johannesburg (África do Sul). Em 2010, em Karlstad (Suécia), reuniram-se tópicos de maior interesse 

no momento (WORLD SUMMIT, 2010).  

 Nos Estados Unidos4, mídia e tecnologia da informação e da comunicação trilharam caminhos 

divergentes, existindo ênfase na tecnologia e não nos processos comunicativos (FEDOROV, 2008), 

tanto que, nos anos de 1980, após a existência de ações desde a década de 1920, as atividades foram 

deixadas de lado, desacreditadas pela política republicana e, até o momento, segundo Kellner e Share 

                                                 
3 Uma descrição detalhada sobre as políticas, ações e entidades envolvidas na disseminação da literacia em mídia na 

Europa  pode ser encontrada nos relatórios organizados pela Comissão Europeia para o estudo Current trends and 

approaches to media literacy in Europe  (EUROPEAN COMISSION, 2007b). 
4 Nos Estados Unidos, conforme Soares (2002), o termo usado é literacia em mídia. 
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(2005), a base social conservadora não colabora para avanços nesse sentido. Nos anos de 1990, contudo, 

o aumento da violência entre as crianças estadunidenses fez com que se suspeitasse que a exposição à 

mídia as pudesse estar influenciando negativamente. Dessa forma, a leitura crítica e a produção de 

mensagens midiáticas por estudantes foram novamente adotadas nas escolas, de forma fragmentada, 

sem, no entanto, terem sido institucionalizadas no sistema de ensino básico daquele país. 

Contemporaneamente, destacam Kellner e Share (2005) e Butler (2010), a mídia-educação alcança 

pequeno percentual das escolas de educação básica estadunidenses.  As atividades, e os docentes que as 

praticam, são apoiadas por instituições não governamentais e empresas de comunicação (SOARES, 

2002), como a Kaiser Family Foundation (2010), que vem desenvolvendo pesquisas e fornecendo 

materiais e suporte pedagógico aos professores.    

  A mencionada ênfase à tecnologia nos Estados Unidos deve-se em parte a seu posicionamento 

econômico como produtor e exportador de produtos tecnológicos e midiáticos. Esse fato teve relação 

direta com o desenvolvimento da educação para a mídia no Canadá e nos países das Américas Latina e 

Central, que se posicionaram contra o imperialismo cultural norteamericano. Nesses últimos países, o 

movimento tem sido encabeçado por setores organizados da sociedade e instituições do terceiro setor, 

mas no Canadá, já no início dos anos de 1980, culminou em estratégias de política públicas e a inserção, 

em caráter institucional, do estudo da mídia no currículo das escolas básicas canadenses, estando, 

atualmente, presente na estrutura curricular das artes, da tecnologia da informação e da comunicação e 

participando de forma relevante do currículo das línguas oficiais (FEDOROV, 2008; STATISTICS 

CANADÁ, 2010).  Há, em consequência, uma base teórica bastante amadurecida e sistematizada5, 

materiais didáticos e instituições que dão suporte ao trabalho docente. 

 No Canadá, apesar de a formação de professores ser foco de atenção6 desde a década de 1950, 

ela continua sendo, ainda hoje, motivo de preocupação. Cursos livres são ofertados, mas a adesão à 

iniciativa encontra resistência pelos profissionais em exercício que, de forma semelhante ao que ocorre 

no Brasil, não se mostram dispostos a investir em sua formação continuada. Um dos esforços tem sido 

tentar envolver os cursos superiores para atuarem na formação básica desses profissionais, estratégia 

que também tem sido contestada, sob a alegação de que os currículos dos cursos superiores estariam já 

sobrecarregados de conteúdos (BARON, PUNGENTE, 2008), fato que também se observa em nosso 

país.  

 

A peculiaridade das Américas Latina e Central  

                                                 
5 O estudo da mídia no Canadá é norteado por quatro principais abordagens metodológicas e oito conceitos-chave. É 

também rica a oferta de livros, materiais e exemplos de situações didáticas para serem aplicadas em sala de aulas 

(STATISTICS CANADÁ, 2010).   
6 Na década de 1950, McLuhan ofereceu o primeiro curso sobre cultura midiática no país (FEDOROV, 2008). Na década 

de 1960, a York University, em Toronto, formou um grande grupo de professores (STATISTICS CANADÁ, 2010).   
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 Nas Américas Latina e Central, três fatores foram determinantes para que o cenário fosse 

diferente daquele existente na América do Norte e na Europa.  

 O primeiro é resultante da condição econômica que fez com que a popularização do acesso à 

tecnologia fosse mais lenta. O segundo, diz respeito ao acesso à cultura e à informação, pois apenas 

uma parcela da população tem acesso à formas diversificadas de cultura e fontes de informação, como 

consequência os produtos midiáticos industrializados acabam se tornando a única fonte de referência 

para a maior parte dela, fato que se agrava ao se considerar que muitos desses produtos é proveniente 

dos Estados Unidos e da Europa e que os conglomerados de mídia estabelecidos nesses continentes 

formam, inclusive, alianças produtivas com os latino-americanos, interferindo na produção de cultura 

local, promovendo a globalização cultural. 

 O último e mais marcante dos fatores, é de ordem política. A apropriação dos meios de 

comunicação atendeu às necessidades inerentes à condição sociopolítica existente no início do século 

XX.  Era impossível naquele momento pensar na utilização da esfera pública de comunicação como 

espaço para os diferentes atores da sociedade civil deliberarem sobre problemas comuns, promovendo 

o diálogo social. Os governos autoritários utilizavam-se dela para moldar uma identidade nacional e 

para a consolidação dos planos desenvolvimentistas que demandavam nações modernas, partícipes do 

mercado econômico internacional. Essa condição foi determinante na constituição do pensamento 

latino-americano de educação para a mídia, culminando com a consolidação de vínculos entre: meios 

de comunicação, exercício político, cidadania, cultura e movimentos sociais, reflexos da luta pela 

participação social e para a consolidação da democracia.  

 Dessa forma, nas Américas Latina e Central as ações de educação para os meios partiram de 

organizações7 que visavam conscientizar a população sobre a exploração a que era submetida e educá-

la para a autolibertação das condições opressoras, demonstrando a elas que os meios de comunicação 

eram aparelhos ideológicos utilizados pelo Estado com esse objetivo. O arcabouço teórico que 

emoldurou as ações inicialmente foi a teoria da dependência8. O trabalho de Paulo Freire também 

colaborou para a estruturação do pensamento vigente à época. Ele sustentava que para alcançar a 

libertação, as atividades deveriam ir além da conscientização crítica, possibilitando a criação de 

conhecimento novo e a transformação da realidade (FREIRE, 1992, p. 103) e defendia que a educação 

e os fluxos dialógicos eram os recursos indicados para o desenvolvimento da cidadania ativa (FREIRE, 

2006). A relação que ele estabeleceu entre a cultura do silêncio e a dependência permitiu à pedagogia 

                                                 
7 As instituições com forte atuação foram, em princípio, as eclesiásticas que aproveitaram o potencial dos veículos de 

comunicação para disseminar os valores e princípios que professavam. 
8 A teoria da dependência acreditava na existência da relação de exploração entre um centro ocidental e uma periferia em 

desenvolvimento, a sustentação da riqueza do explorador dependeria da sua habilidade em manter o explorado em 

permanente dependência e subdesenvolvimento (TAMANAHA, 2009).  
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da comunicação latina apropriar-se de suas teorizações, utilizando a radiodifusão como estratégia para 

libertação. Em Pedagogia do Oprimido ele afirma: 

 

Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do 

mundo e os que não a querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a 

palavra e os que se acham negados deste direito. É preciso primeiro que os que assim 

se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra, reconquistem esse 

direito, proibindo que este assalto desumanizante continue (FREIRE, 2005, p. 91).   

 

 O referencial teórico e metodológico de raízes europeias já vinha sendo utilizado para promover 

a leitura crítica do filme9, porém o rádio permitiu o desenvolvimento de estratégias genuínas. A 

popularização desse veículo de comunicação colocou os moradores das localidades rurais em 

convivência com os elementos da oralidade e da expressividade da cultura urbana da sociedade de 

massas e provocou, como uma demonstração de que não existe receptor passivo, um movimento rural 

e popular que fez com que, muitas vezes, comunidades articuladas e apoiadas por instituições não 

governamentais, utilizassem essa mídia na luta por direitos básicos de sobrevivência e de participação 

política social. Adicionalmente, elas eram motivadas a criar um contra discurso à homogeneização 

pretendida pelo Estado, configurando-se como um insurgimento em oposição à transformação do 

público latino em mercado para a indústria cultural (MARTÍN-BARBERO e REY, 2001, p. 42-44). 

  Diversos programas de educação não formal para as mídias foram realizados a partir do final 

dos anos de 1960. O pensamento do argentino Mario Kaplún e de religiosos influenciaram esses 

programas que, muitas vezes, se iniciavam em um país da América Latina e depois se estendiam a 

outros. Quase todos adotavam metodologias de trabalho envolvendo as crianças ou jovens e seus pais. 

Em sua maioria, não eram cursos rápidos, chegando a durar até três anos10. Alguns deles, de alguma 

forma, acabavam tendo a participação de escolas e de professores (MORAN, 1993).  

 Em meados do século XX, em função da representativa penetração das mídias cinema e 

televisão, reforçou-se a percepção de que os meios de comunicação eram parte importante da estratégia 

do sistema capitalista, levando  a UNESCO, no final dos anos de 1970, a colocar em evidência a situação 

de controle do fluxo informacional pelos países ricos, dando publicidade ao Relatório MacBride 

(UNESCO, 2010) e clamando por uma reorganização na produção e circulação dos bens simbólicos. 

  É, no entanto, somente a partir dos anos 1980 que se adensa a discussão entre os campos da 

comunicação e da educação formal nas Américas Latina e Central. Nesse momento, também os estudos 

                                                 
9 A estratégia então adotada pela mídia-educação centrava-se na análise crítica dos meios, realizada nos cineclubes, aos 

moldes do que se fazia na Europa.  A análise do discurso, recém-incorporada à pesquisa latino-americana, era usada para o 

estudo dos textos midiáticos.   
10 Na obra Leituras dos meios de comunicação, José Manuel Moran (1993) traz um relato da análise que efetuou sobre 

esses programas. Em sua maioria, não eram cursos rápidos, chegando a durar até três anos. A metodologia voltava-se para 

a leitura crítica de mensagens e a produção de textos midiáticos, com atividades bastante similares às adotadas na Europa. 

Registraram-se, contudo, experiências diferenciadas, derivadas das atividades com o rádio, caso das rádios alto-falantes no 

Brasil e do trabalho de Kaplún com o cassete-forum na Venezuela e Uruguai. 
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sobre recepção, alicerçados pela teoria das mediações, permitiram um alargamento da compreensão 

sobre os processos comunicativos (SOARES, 2000). O mais vigoroso representante dessa corrente 

latino-americana foi Jesús Martín-Barbero. O pesquisador colombiano desviou o foco da pesquisa sobre 

comunicação do eixo da produção para o da recepção, estabelecendo uma relação entre os estudos da 

indústria cultural e aqueles da cultura popular. Ele afirmava que o receptor não apenas decodificava o 

que o emissor inseria na mensagem, mas atuava como um produtor de sentidos, tendo por base a sua 

experiência cotidiana (MARTÍN-BARBERO, 1997). Adotando uma perspectiva semelhante àquela 

proposta por Stuart Hall, Martín-Barbero introduz nas Américas Latina e Central uma teoria cultural da 

comunicação. Dessa forma, contemporaneamente, se observa nos países desse continente uma 

imbricação entre os pressupostos europeus e os aqui desenvolvidos. 

 Em alguns países – Argentina (NIGRO, 2004), Costa Rica, Uruguai, Brasil e Peru – o uso da 

mídia-educação é bem orientado nos documentos oficiais, sendo mencionadas atividades com as 

diferentes linguagens. No Brasil, além de haverem alusões ao trabalho com a mídia nos programas 

curriculares oficiais, a atividade é provida por lei no município de São Paulo e no estado do Mato Grosso 

(SOARES, 2011). 

 Na Argentina, a visão é bastante abrangente. O programa governamental Escuela y Médio 

(MINISTERIO DE EDUCACION, 2010) é adotado pelas escolas primárias e secundárias em todo o 

território nacional, com os seguintes objetivos: fortalecer o capital cultural dos estudantes, em especial 

daqueles pertencentes às classes sociais menos privilegiadas; melhorar a forma como crianças e jovens 

são representados na mídia; dar visibilidade às vozes infantis; sensibilizar os pais para o tema e capacitá-

los a orientarem seus filhos no  relacionamento com a mídia. Como recurso didático, foi criado um 

acervo de programas visando transformar a representação estereotipada dos adolescentes nos meios e 

foram delimitadas ações para sensibilizar a comunidade, formar os docentes e envolver as escolas e os 

alunos (MORDUCHOWICZ, 2009).   

 Em alguns países as atividades acontecem com regularidade, com o aval dos governantes. No 

Uruguai, as crianças têm aproximadamente duas horas de atividades semanais nas escolas envolvendo 

os meios e suas linguagens (MORALES, 2010).  O Ministério da Educação e Cultura mantém o 

Programa Nacional de Formação Audiovisual (PLAN CEIBAL, 2010) para crianças e adolescentes com 

o objetivo de selecionar e analisar os meios audiovisuais e produzir filmes, roteiros e animações.

 Em geral, os governos mantêm portais eletrônicos com recursos didáticos destinados aos 

professores e alunos e, em menor escala, para a comunidade.  

 Registra-se também a preocupação com a inclusão digital e a presença de programas conhecidos 

como OLPC - um computador por criança. O pioneiro a adotá-lo foi o Uruguai, sendo seguido pelo Peru 
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e o México, mas outros países também aderiram a iniciativa, ainda que parcialmente, como Argentina, 

Paraguai, Colômbia, Nicarágua, Haiti, Brasil, e Guatemala11. 

A participação da iniciativa privada no fomento ao uso das mídias nesses países é escassa. A 

Fundação Telefónica é o caso mais relevante, mantendo na Argentina, Brasil, Chile, Peru e México 

projetos que visam à incorporação da prática de produção de textos jornalísticos nas escolas 

(FUNDACION TELEFONICA, 2010). Nesse projeto, docentes e discentes frequentam oficinas de 

formação e têm acesso a materiais instrucionais, didáticos e a ferramentas tecnológicas.  Na Argentina, 

a ação pessoal do Ministro da Educação tem garantido alianças com empresas privadas e associações 

de comunicação com iniciativas governamentais.   

 Nos países latino-americanos, a preocupação com a mídia-educação é recente e, portanto menos 

articulada, ou sistematizada. A tendência mais disseminada é a da educomunicação, que tem referenciais 

próprios, historicamente construídos, enraizados na tradição da comunicação popular de resistência à 

invasão cultural. O foco é no processo de comunicação e nas mediações culturais. Apesar de haverem 

traços comuns a articulação desses países em torno da temática é pequena.  

 

O caso brasileiro 

 

 A relação entre a educação para a mídia e a instituição escolar no Brasil é ainda frágil. Atividades 

de educação à mídia, propriamente ditas, são pouco registradas nas escolas, ocorrendo de forma 

fragmentada.  Por um lado, os textos impressos, os sonoros e os audiovisuais são usados como pretexto 

para o ensino de disciplinas formais, o professor os vê como objeto e não como processo 

(ZANCHETTA, 2005).  Por outro, a tecnologia da comunicação tem sido bastante aproveitada para o 

ensino a distância.  

 Contudo, é possível constatar desde o início do século XX a inserção de textos midiáticos e da 

tecnologia da comunicação nas escolas. Roquette-Pinto foi um dos grandes incentivadores do uso 

educativo do filme no Brasil, filmava o cotidiano das tribos indígenas para que pudesse ser conhecido 

e estudado. Já em 1929, no município do Rio de Janeiro, Fernando de Azevedo instituiu o emprego da 

leitura de textos cinematográficos educativos em todas as escolas primárias (PFROMM NETTO, 2001, 

p. 78). As iniciativas de trabalho com o cinema educativo, organizadas desde a década de 1930, tiveram 

uma retração na década de 1970, em função da expansão da televisão no país (PFROMM NETTO, 2001, 

p. 94).  Atualmente, os educadores reconhecem que vídeos podem ser usados para o ensino dos 

componentes curriculares e praticamente todas as escolas possuem equipamentos para reprodução de 

vídeo. Admitem, no entanto, que seu uso não é frequente (PFROMM NETTO, 2001, p. 105). 

                                                 
11 Conforme informação disponível no sítio eletrônico do programa em http://laptop.org/map. 
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 Foram, no entanto, ações ligadas a movimentos da cultura popular que fizeram fermentar as 

metodologias de educação às mídias.  Havia debates de filmes nos cineclubes, mantidos pelo Centro 

Popular de Cultura (CPC) da União Nacional de Estudantes nas décadas de 1950-1960.  O CPC produzia 

formas de arte popular, entre elas filmes, com o propósito de conscientizar a população acerca da origem 

da baixa qualidade de suas vidas, que era proveniente da estrutura social controlada pela burguesia. As 

atividades políticas do CPC foram, contudo cerceadas pelo governo militar em 1968 e ao retomarem 

suas atividades não mais se consolidaram frente à popularização da televisão na década de 1970 e a 

mudança no padrão de consumo de filmes. Vídeos cassetes e locadoras de filmes geraram hábitos 

quantitativos de consumo domiciliar, sem haver espaço para a reflexão coletiva sobre as mensagens 

(MORAN, 1993).  

 O rádio foi utilizado, na década de 1960, como ferramenta de ensino a distância pela Igreja 

Católica. O movimento de Educação de Base (MEB), reconhecido pelo Ministério da Educação 

brasileiro, veiculou cursos de alfabetização para mais de sete mil escolas radiofônicas.  As editoras de 

instituições religiosas marcaram presença na construção do cenário mídia-educativo brasileiro: a Igreja 

Católica, em suas publicações impressas, com representativa tiragem e circulação nas famílias 

brasileiras, publicava matérias sobre os meios de comunicação.  Os franciscanos confiaram, no final da 

década de 1960, ao professor José Marques de Melo, um dos atuais expoentes da teoria comunicacional 

brasileira, a coordenação de uma publicação denominada Meios de Comunicação Social.  Os padres 

jesuítas produziam a coleção Comunicação, bem como os padres e as irmãs paulinas. Parte das 

publicações era destinada a possíveis formadores de opinião, visando disseminar a visão crítica entre 

universitários e religiosos e parte, composta por livros e folhetos com linguagem mais simples e preço 

acessível, para as camadas populares (MORAN, 1993, p. 77-78). Os religiosos brasileiros recebiam 

formação para a recepção crítica na Itália, na Bélgica e em outros centros europeus onde o estruturalismo 

e a semiologia eram utilizados na leitura de imagens. Ramificações dessas atividades de leitura crítica 

se espalharam pela América Latina na década de 1960 e com elas os pensamentos de McLuhan, Edgar 

Morin, Umberto Eco, Adorno e Mattelart e uma metodologia denominada como Linguagem Total, 

difundida pelo padre Pierre Babin (MORAN, 1993, p. 84-85).  

 No final da década de 1960, foram implantados os cursos de comunicação social no Brasil. 

Alguns professores participaram de programas de análise dos meios vinculados à Igreja Católica e se 

organizaram em grupos visando elaborar atividades de leitura crítica. Muitas de suas reuniões tinham 

que ser realizadas secretamente, afinal em época de fechamento institucional todas as atividades que 

pretendiam colocar em evidência as manipulações e as alianças do poder político-econômico com o 

regime militar e explicitar o caráter negativo de indução ao consumo e de passividade que a televisão 

provocava, não eram toleradas pelo poder vigente (MORAN, 1993, p. 86).  
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 No regime militar, a partir de 1964, foram feitos grandes investimentos para implantar a estrutura 

de telecomunicação ligando todo o país, em função do papel estratégico que a comunicação exercia na 

política desenvolvimentista assumida pelo governo militar.   Da mesma forma como ocorreu em outros 

países da América Latina, a presença da televisão se espalhou rapidamente por todo o território 

brasileiro, sendo tecnologicamente dependente da indústria estadunidense, o que teve como 

consequência uma invasão de produtos culturais norte-americanos nas telas de televisão brasileiras.  

(MELO, 1985, p.59).  

As mídias na legislação educacional e no currículo escolar brasileiro 

 

 Não há uma disciplina, nem um lugar específico para a educação às mídias nas normativas 

educacionais no Brasil. Ela aparece nos objetivos propostos que declaram a necessidade de os alunos 

saberem utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirirem e construírem 

conhecimentos, bem como na transversalidade. Surge também como pretexto para a aprendizagem de 

outros conteúdos e a abordagem é, quase que na totalidade, instrumental. Há menções ao trabalho com 

texto midiáticos nos conteúdos de ensino básico de Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Geografia, 

História e nos Temas Transversais. No ensino médio é mencionada nas áreas de Linguagem, códigos e 

suas tecnologias, Ciências naturais, Matemática e suas tecnologias e Ciências humanas e suas 

tecnologias. 

  No município de São Paulo, incentivada pelo trabalho de um grupo de pesquisadores da 

Universidade de São Paulo, foi implantada a Lei n. 13.941 em 2004, instituiu o Programa EDUCOM – 

Educomunicação pelas ondas do rádio na Administração Municipal, segundo a qual se pretende “nas 

ações intersetoriais, em especial nas áreas de educação, cultura, saúde, esporte e meio ambiente, no 

âmbito das diversas Secretarias e órgãos municipais, bem como das Subprefeituras” [...] “ampliar as 

habilidades e competências no uso das tecnologias, de forma a favorecer a expressão de todos os 

membros da comunidade escolar, incluindo dirigentes, coordenadores, professores, alunos, ex-alunos e 

demais membros da comunidade do entorno”, pela disseminação da “análise crítica e o uso educativo-

cultural, não apenas do rádio, mas de todos os recursos da comunicação, garantindo-se, para tanto, uma 

gestão democrática de tais processos e recursos, de forma a facilitar a aprendizagem e o exercício pleno 

da cidadania” (SÃO PAULO, 2010).  A Secretaria Municipal de Educação daquele município vem 

implantando, desde então, uma rede de rádios escolares, com atividades em diversas escolas do 

município, oferecendo suporte tecnológico e treinamento para professores e alunos. 

 Merece destaque o trabalho realizado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que criou a 

MultiRio , empresa multimeios vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Nela são  desenvolvidas 

ações educativo-culturais dirigidas à Cidade, à escola, ao educador, ao aluno e à família, por meio da 

produção de material impresso e audiovisual,  pela veiculação de séries televisivas produzidas com a 

participação de alunos da rede pública e que envolvem conteúdos específicos relacionados ao currículo 
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escolar. Por meio de uma parceria selada com uma operadora de canal a cabo, esses programas são 

exibidos para quatro estados brasileiros. Para educadores, oferece ainda cursos com diferentes 

metodologias para operar com TV, web e impressos. 

 

Outros atores sociais na educação às mídias no Brasil 

 

 A Universidade de São Paulo congrega um grupo de professores pesquisadores na Escola de 

Comunicação e Artes. Eles formaram o Núcleo de Comunicação e Educação  que tem protagonizado 

diversas ações com abrangência nacional com o objetivo de que a  educomunicação seja assumida como 

política pública pelos governantes, assim como ocorreu no município de São Paulo. A educação às 

mídias é também objeto de pesquisas em universidades públicas nos estados de Santa Catarina, Bahia, 

Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro.  Entre as organizações brasileiras  que se dedicam à mídia-

educação e à proteção dos direitos das crianças e sua relação com a mídia, podemos citar: UNESCO; 

MIDIATIVA, Centro Brasileiro de Mídia para Criança e Adolescentes; Ação Educativa, promoção de 

direitos educativos e da juventude; ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância;  CDI, Comitê 

para Democratização da Informática;  CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular; AIC, Associação 

Imagem Comunitária; Kinoforum, Oficinas de Realização Audiovisual; Instituto Alana; Rede CEP de 

Comunicação, Educação e Participação; Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social;  ONG 

Viração Educomunicação. 
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