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Nota introdut6ria
Sara Pereira- e Manuel Pinto"

Cidadania e Literacias Medidticas e a tematica central do presente numero da revista
Comunica(ao e Sociedade. As mudan,as ocorridas, sobretudo a partir da segunda metade dos anos noventa, no ambiente mediatico e, consequentemente, nas praticas sociais
dos cidadaos, em particular das novas gera~6es, no que diz respeito as formas de produ~ao, aprapria~ao e usa dos novas media e ambientes digitais interactivos, canduziram
a uma reconceptualiza~ao da educa~ao para os media que os editores deste numero
consideraram importa discutir.
Diversas institui~6es europeias e de outros continentes tern vindo a insistir na crescente importancia e necessidade da literacia mediatica, ainda que este conceito continue
a suscitar debate e controversia.
Com a abordagem desta tematica nesta publica~ao, pretendeu-se reunir, sistematizar
e actualizar conhecimentos pluri- e interdisciplinares que se tern produzido no dominio
das literacias mediaticas. Os artigos coligidos apresentam uma diversidade de angulos
de analise da tematica em questao.
Jacqueline Sanchez Carrero e Jose Ignacio Aguaded Gomez, professores da Universidade de Sevilha e da Universidade de Huelva (Espanha), respectivamente, reflectem
sabre a capacidade que as crian~as possuem para produzir urn documento audiovisual, apos urn processo educativo que as oriente nesse sentido, e sobre a capacidade
de realizar uma leitura critica de urn programa televisiva. Esta reflexao e sustentada
num estudo, levado a cabo pelos investigadores, que pretendeu analisar 0 que crian~as
entre os 7 e os 12 anos podem compreender acerca da televisao e 0 que sao capazes
de manifestar atraves da realiza,ao de urn video. Para facilitar 0 processo de compreensao da produs:ao e a leitura critica do meio, os participantes no estudo exploraram
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materiais didacticos, desenhados especificamente para as suas idades, que explicavam
o significado da televisao como industria e como meio de comunica~ao de massas. A
hip6tese dos autores, discutida no artigo, consistiu em mostrar que as crian~as a partir
dos 7 anos podem desenvolver capacidades criticas em rela~ao atelevisao se 0 dominio

da linguagem e da prodUl;aoaudiovisual forem fomentados, nomeadamente atraves de
guias did:icticos.
Continuando no domfnio da apropria~ao dos conteudos mediaticos pelos rna is ,joYens, 0 artigo de Gustavo Cardoso, Rita Espanha e Tiago Lapa reflecte sabre a forma
como a apropria~ao dos media e das novas tecnologias pela gerac;ao mais nova pode
ter impacto nas dimlmicas e interac~ao familiar. Baseando-se em dados pravenientes de
dois inqueritos a jovens, urn efectuado presencialmente e outro realizado na Internet, os
autares analisam como as novas tecnologias influenciam as rela~oes familiares e de que
forma a "cultura do quarto de dormir" tern emergido entre os jovens portugueses.
De seguida, surgem quatro artigos que se centram especificamente sobre a problematica da literacia dos media.
Silvia ]oao e Isabel Menezes analisam 0 conceito de literacia mediatica, avaliam
algumas das suas dimensoes junto de estudantes universitarios e discutem os diferentes
indicadores criados, reflectindo sabre as suas potencialidades e limita~oes.
Por sua vez, 0 artigo de Monica Fantin detem-se sobre a concep~ao de alfabetiza\=ao,
discutindo, em particular, os conceitos de literacia, de literacia mediatica e de multiliteracias, problematizando a incorpora~ao destes conceitos nas praticas educativas e a
forma como as escolas estao a lidar com as mudan\=as propiciadas pel os media. Face aos
novos desafios que as instituic;oes educativas enfrentam, a autora propoe a reconfigu-

ra<;ao do conceito de 'escola aberta' para

0

de 'Escola Esta<;ao Cultura', urn espa<;o de

ensino mas tam bern de acesso e de cria~ao de cultura, que se abre a divers as perspectivas

plurais no dominio dos media, da cultura e da cidadania.
A este contributo proveniente do Brasil junta-se 0 de Alexandra Bujocas de Siqueira,
oriundo do mesrno pais. Seguindo de perto a linha de pensamento de Monica Fantin,
Alexandra Bujocas reflecte sobre 0 papel das tecnologias digitais nas capacidades de
leitura e de escrita, tendo por base urn cenario povoado pela TV digital e pela Internet.
A autora descreve urn exemplo, baseado no programa televisivo Big Brother, para mostrar como a abordagern da literacia rnediatica se pode concretizar na sala de aula.
Tendo por base 0 rapido desenvolvimento das tecnologias de inforrna<;ao e cornunica<;ao e da Web 2.0, Alfonso Gutierrez Martin reflecte sobre a necessidade de novos
modelos de alfabetiza<;ao digital, propondo a integra<;ao curricular dos novos media baseada em objectivos e pniticas centrados na expressao criativa e na constru~ao conjunta

do conhecimento. 0 autor apresenta a educa<;ao para os media como urna alfabetiza<;ao
digital critica e reflexiva.

o texto seguinte, da autoria de Cristina Ponte e Daniel Cardoso, centra-se na imprensa portuguesa. Os autores analisam de que modo os media noticiosos contribuem para
a literacia das suas audiencias no que diz respeito a rela~ao das crian~as com as novas

tecnologias. A analise baseia-se em noticias sobre esta tematica publicadas entre 1 de Outubro e 30 de Novernbro de 2007, nos jornais nacionais Publico e Correia da Manhii.

A terminar, Luis Miguel Pereira discute 0 papel dos videojogos no desenvolvimento
de competencias digitais. 0 autor come<;a por reflectir sabre as mudanc;as que as media
digitais introduziram sobretudo nas novas .gerac;6es, na 'sua forma de'sec, de estar e de
se relacionar, questiona 0 papd da escola e dos educadores neste cemirio habitado pelo
digital,'centrando depois a,sua'analise especificamente nos videojogos e na perspectiva
que jovens em escolaridade obrigatoria tern sabre 0 potencial de aprendizagem que as
videojogos apresentam.

