
Revista Eletrônica do Programa 
de Pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero

Volume 2, Ano 2 - Dezembro 10

 Por  Danielle Mendes Thame  Denny, Maria Helena Charro, Raphael Muniz Garcia de Souza (mestrandos do Programa de Pós-graduação 

da Cásper Líbero) e Lidia Zuin (graduanda em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero)

Media Literacy

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/comtempo

Thomas Bauer é professor de Mídia Audiovisual no Departamento de Mídia da Universidade de Viena. Membro 

da Associação Austríaca de Ciências da Comunicação e integrante da Associação Alemã de Ciências da Comunicação, 

Bauer é também pesquisador da European Research and Development Projects (ECN, ENCE, EUROMEDIA, PEGASUS). 

Recentemente, convidado por programas de mestrado do Estado de São Paulo, Bauer ministrou palestras na Pontifícia 

Universidade Católica, na UNESP, na UNIP e na Faculdade Cásper Líbero, onde apresentou suas pesquisas sobre o con-

ceito de “media literacy” em um seminário aberto. Destacamos os principais temas da entrevista que o Prof. Thomas 

Bauer nos concedeu após seu encontro com o Grupo de Pesquisa Comunicação e Cultura do Ouvir, do Programa de 

Mestrado em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero.

ComTempo:  Qual a concepção de comunicação presente em suas pesquisas?

Thomas Bauer:  Defino a comunicação em três vertentes: antropológica, social e pragmática. A antropológi-

ca se assemelha ao pensamento de Vilém Flusser. É destino das pessoas a indefinição do quem somos e para onde 

vamos, entre outras infinitas questões. Podemos ter uma idéia de Deus, do Estado, da família, e esse conceito é uma 

construção feita pela comunicação. Não há conteúdo intrínseco, mas o valor que damos a esse determinado elemento 

acontece via comunicação.

No campo social, a comunicação é o encontro das diferenças, é trazer para a comunidade o que é diferente. É 

buscar trabalhar com as diversas perspectivas da realidade, com o que é distinto. É construir uma realidade sem sta-

tus objetivo: uma permanente construção através da comunicação.

Já a versão pragmática é a distribuição ou troca de sociabilidade (Geselshaftlichkeit). Pela comunicação, co-

nheço a realidade dos outros e isso me faz valorar ou criticar a minha própria realidade. Comunicação é mais do que 

informação: é construção de conhecimento e prática social do ser humano. A comunicação não é ação técnica, mas 

experiência.

CT: Como se desenvolveu o conceito de “media literacy”?

Thomas Bauer: A educação dos media tem uma longa tradição, ela existe desde 1920. A primeira postura par-

tiu da Igreja, como reação ou resposta aos efeitos que os meios poderiam gerar na sociedade, como, por exemplo, a 

“sexualização”. A Igreja desenvolveu um modelo considerando que naquela época a realidade dos media era outra 
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realidade daquela em que vivemos. Em seguida, as instituições de educação começaram a perceber que os media 

também são meios educativos, de informação, entretenimento e publicidade. A educação dos media passou a ser 

uma instância para evitar os seus efeitos, encontrar imunidade pessoal para não ficar dependente da ação dos media. 

Então, houve o desenvolvimento da compreensão de que os media constituem  uma parte da vida – impossível seria 

evitar os media.

O próximo passo foi desenvolver a sua análise crítica, aprender e criticar seu conteúdo, sempre pensando a res-

peito dos efeitos.  No estudo dos meios foi criado o conceito não do que os media fazem com as pessoas, mas o que as 

pessoas fazem com os meios.  Se os indivíduos entendem como é a produção dos media, eles se tornam imunes aos 

seus efeitos. 

Nesse sentido, a “media literacy” é orientada para ação, isto é, se você faz seu próprio jornal, você aprende as 

linguagens ou truques dos media e produz seu próprio veículo sem imitar os jornalistas e suas instituições. É uma 

compreensão e  construção dos media pela educação e não por intermédio da antiga pedagogia. 

“Literacy” significa entender que media é apenas parte da sua vida. É entender os seus limites funcionais 

e  aprender sobre responsabilidade social. Há pessoas que não conhecem outro mundo senão os media e passam a 

organizar toda a sua vida em função disso.

Minha posição é a compreensão de que os media constituem apenas um setor da vida. Como toda vida é media-

da não apenas por esses meios, devemos observar, perceber e tomar decisões, além de verificar o quanto se é parte ou 

não desse ambiente. A idéia é aprender a ter uma espécie de inteligência social de utilização dos media, equilibrando 

assimilação e acomodação. Assimilação quanto ao ambiente, à cultura e à sociedade, como indivíduos que somos, de-

pendentes. Acomodação significa usar o ambiente para os meus interesses, tendo em vista que sou responsável pela 

minha própria vida.

CT:  Em 2011 a Universidade de São Paulo oferecerá  um curso de graduação em educomunicação. Existem 

diferentes abordagens na relação entre comunicação e educação?

TB: A ideia de educação dos media pode ser dividida em três abordagens. A primeira é usar os media como for-

ma de aprendizado e de ensino, tal qual um processo técnico para transportar conhecimento – que é algo a ser adqui-

rido de forma mais rápida e visionária possível. Esta é uma versão bem conservadora e tem uma dimensão didática.

Na segunda abordagem, eu aprendo a entender a sociedade através da compreensão dos media. Enxergar o 

mundo como uma sociedade mediatizada é entender os media e saber como usá-los na sua vida de forma normativa, 

lembrando que toda pedagogia é normativa. É possível que esta abordagem esteja presente num curso de educomu-

nicação.

A terceira é a educação dos media como “mediabuilding”, que é uma forma de aprender como desenvolver sua 

própria vida, em relação à sociedade, em um ambiente mediatizado. A educação dos media é uma forma emancipa-

tória de autenticidade e de soberania não repressiva sobre como usar os media em três dimensões.

A primeira dimensão consiste em moldar os media como forma de participação na sociedade. A segunda, em 

criticar os media, como por exemplo, em relação à exclusão de minorias. Já a terceira e última dimensão é a da pro-
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dução mediática com suas responsabilidades e competências  técnicas,  no sentido organizacional e administrativo de 

se expressar como parte da sociedade. 

CT:  A globalização e a convergência dos media impactam os estudos e práticas da “media literacy”?

TB:Sim, claro. É um desafio de integração, de diversidade e de interculturalidade. É possível haver uma posição 

crítica em relação à cultura. O que os media estão fazendo com a cultura? Essa interpretação, no entanto, depende do 

conceito de cultura. Cultura é um território a ser defendido? Cultura é uma forma de vida e entender a cultura dos 

outros me faz ver a minha cultura de forma diferente. Podemos ter uma posição crítica quando entendemos a globa-

lização como um processo econômico impactando a cultura, mas vista sob outro ângulo, a globalização pode ser não 

um problema, mas uma solução.

CT: Existem diferenças entre Brasil e Áustria ao se trabalhar com educação dos media em comu-
nidades. No Brasil, temos as comunidades populares e, na Áustria, as comunidades étnicas, em sua 
grande maioria. Como podemos desenvolver a proposta de educação dos media na realidade brasileira?

TB:A pobreza pode gerar a falta de entendimento do que são os media. Na Áustria temos um progra-

ma em uma TV comunitária, a OKTO, como modelo para dar espaço às pessoas sem voz na sociedade, com 

seus níveis de linguagem, tecnicidade etc. O programa é organizado de forma que as comunidades se juntem 

para expressar sua situação e compreender a expressão e situação dos outros. Isso tudo organizando uma 

comunidade maior integrada na sociedade.

No Brasil, as comunidades são muito populosas e a principal dificuldade é a pobreza, além da falta de 

educação. A pobreza está relacionada ao déficit de informação e conhecimento? Se sim, é necessário que eles 

aprendam a se organizar quanto a esse contraste. Mas, num contexto maior, parece que pobreza e riqueza são 

hoje conceitos de observação valorando nossas vidas. Quando dizemos que educação é uma forma de sair 

da pobreza, é uma valoração dos ricos. Essa não é a motivação dos pobres. Precisamos perguntar do que eles 

precisam e, aí sim, orientá-los sem repetir o modelo dos outros. Podemos aprender muito com eles e deixar 

de considerar que a pobreza é o maior dos problemas. É um exemplo claro de valoração. A aprendizagem 

sempre pode ser dos dois lados. A questão da educação dos media é aprender a sua própria “medialidade”. 

CT:  A religião é um dos temas muito presentes nas redes de televisão brasileiras. No Brasil, obser-
vamos um número cada vez maior de pessoas que deixam as instituições religiosas para buscar outros 
caminhos místicos. Esse mesmo fenômeno está acontecendo também na Áustria?

TB:  Não. Observo no Brasil uma forma religiosa de vida relacionada às situações difíceis, em que, 

para suportar o sofrimento, as pessoas buscam  mediações em instituições religiosas. Isso tem um forte 

apelo emocional. Na Áustria não é assim. A sociedade européia é mais racional e a religião é uma questão 

privativa. No Brasil, fala-se abertamente sobre religião e sexo, enquanto na Europa esses temas são tabus. 

Nos EUA, eles conservam a idéia de que religião é símbolo de sucesso, preservando a visão calvinista.
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CT:  Além das religiões instituídas, existe no Brasil uma proliferação de práticas de retiro espiri-
tual observadas em comunidades místicas de procedência oriental e nativa. Essas práticas ocorrem na 
Europa da mesma forma?

TB: Não, absolutamente não. O que está acontecendo na Áustria, Alemanha e mais amiúde na França 

é um retorno às tradições míticas da religião. Podemos observar, por outro lado, que o fato de muitas pes-

soas buscarem os mosteiros e lugares sagrados para meditar, contemplar, é mais um movimento pequeno, 

de elite, de pessoas que já estão com a vida ganha e podem custear esse ritual. Não é o mesmo sentido exis-

tencial que há no Brasil.

CT:  Sua relação com o Brasil e com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é de longa data. 
Isto inclui o intercâmbio entre estudantes de Viena e estudantes brasileiros. Quais são os resultados 
dessa pareceria e previsões para o futuro?

TB: O começo da parceria foi há 14 anos, com o interesse de encontrar o lado intercultural da ciência 

da comunicação: a interculturalidade como dimensão de comunicação, de fazer teoria e análise dos media. 

Com a cooperação de Norval Baitello Jr, da PUC, fizemos intercâmbio, em três momentos distintos, entre 

estudantes de graduação. A aquisição de aprendizagem e conhecimento dessas pessoas foi fantástica. No 

primeiro intercâmbio, tivemos 20 estudantes brasileiros que decidiram filmar grupos religiosos, como o 

candomblé, e realizaram ótimas produções. Depois do terceiro intercâmbio, tivemos dificuldades financei-

ras, porque as universidades não estavam valorizando a experiência de forma adequada. Interpretaram que 

era um desenvolvimento pessoal, mas não do conhecimento, sem se darem conta que uma coisa depende da 

outra. Espero que num futuro próximo, com mais apoio das diretorias, o programa de intercâmbio se resta-

beleça. A troca intercultural é muito importante para o desenvolvimento da ciência. Acredito que estudantes 

dos grupos de pesquisas de diferentes instituições, como a Cásper Líbero, que visitei pela primeira vez em 

2010, também poderão, no futuro, participar desses intercâmbios.
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