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Resumo 
O presente trabalho se propõe a refletir sobre o recente posicionamento do sistema escolar 
de maior diálogo e aproximação com as mídias tendo como objetivo incorporá-las aos 
processos formais de ensino proporcionando a educandos e educadores uma leitura crítica 
sobre aquilo que recebem de conteúdo mediático. Para tanto, situamos a escola em uma 
dimensão mais ampla e diversificada visando à formação de educandos e educadores 
capazes de desenvolver novas competências, decodificar imagens, desconstruindo e 
reconstruindo o que recebem dos meios e demandando, por isso mesmo, uma 
aprendizagem contínua, que o faça acompanhar a dinâmica no âmbito social, cultural e 
tecnológico e tornando-o um ser atuante e participante. Com a diversificação dos meios, 
faz-se necessário compreender como as aprendizagens mediáticas ampliam o volume de 
informações circulantes na sociedade gerando, muitas vezes, um conhecimento que diverge 
daquele legitimado pela escola. Nesse sentido, parte-se do princípio de que as 
representações sociais oferecem ao campo educacional possibilidades para entender o 
contexto atual ao qual a Educação se inclui gerando uma reflexão sobre como se dá, hoje, a 
formação da identidade de cada um. Esse texto faz parte das reflexões presentes na 
dissertação “Representações Sociais da Internet sob o olhar do Cinema” em andamento no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIRIO.  
 

Palavras-chave: Educação – Comunicação – Tecnologias da Informação e Comunicação  

 

1. Introdução 

 

Um dos maiores desafios da sociedade atual consiste em compreender o impacto que a 

exposição freqüente, principalmente de crianças e adolescentes, aos discursos verbais e 

não-verbais veiculados pelos meios mediáticos possa causar no processo de formação da 

identidade do indivíduo interferindo, ainda, na relação homem-escola. Vive-se em um 
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mundo sem fronteiras espaciais e temporais e é através dos meios mediáticos que o 

indivíduo vivencia múltiplas realidades. Para entender como se dá esse processo e quais os 

resultados dessa interação entre os indivíduos e as mídias, ganham destaque no meio 

escolar, aquelas propostas pedagógicas de maior aproximação e diálogo para as mídias e 

com as mídias. Entender a forma como as tecnologias de comunicação e informação 

disseminam conteúdos que podem (ou não) ser absorvidos pelos indivíduos em suas 

práticas sociais e como a escola pode se tornar um espaço de pensamento crítico para essas 

questões tornou-se um tema recorrente entre boa parte dos pesquisadores da área. Um traço 

importante dos estudos mais recentes na área consistiria, justamente, em refletir como se 

dá o processo de construção de identidades a partir da assimilação dos discursos recebidos 

pelas mídias e de que forma tal fato interfere em suas práticas sociais. Nesse sentido, 

pesquisar como se elabora o conteúdo mediático é uma tarefa e uma exigência do nosso 

tempo como afirma Rosa Maria Bueno Fischer (2007, p.296):  

 

[...] estudar as imagens, os processos de produção de materiais 
audiovisuais, as diferentes formas de recepção e uso das 
informações, narrativas e interpelações de programas de televisão, 
filmes, vídeos, jogos eletrônicos, corresponderia, ao meu ver, a 
práticas eminentemente pedagógicas e indispensáveis ao professor 
que atua nestes tempos. 

 

O que se propõe, aqui, é repensar o papel da escola e dos educadores diante dos saberes 

mediatizados, ou seja, da transmissão e incorporação pelos espectadores daqueles 

conhecimentos oriundos dos meios e que circulam na sociedade em paralelo ao 

conhecimento formal e legitimado pelo meio acadêmico. O fato dos pesquisadores 

refletirem sobre essa questão se dá pelo fato dos discursos mediáticos, em muitos 

momentos, não circularem de forma sistematizada e organizada como o discurso 

formalizado pela escola. 

 
A mídia disponibiliza para a sociedade informações sobre os 
diversos campos de atividade humana com muita agilidade e 
rapidez mas, de modo assistemático. A escola absorve 
conhecimentos de campos restritos de modo refletido e 
sistematizado, mas com uma certa lentidão. Essa diversidade de 
lógicas gera um espaço de articulações sujeito a tensões. 
(CALAZANS; BRAGA, 2001, p. 67) 
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2. A interface Educação - Comunicação 

 

O presente trabalho não sugere um afastamento da escola de suas funções “tradicionais e 

primeiras”, mas oferece uma reflexão sobre uma maior aproximação do meio escolar, dos 

discentes e dos docentes com as tecnologias mediáticas. Não se trata de diminuir ou 

restringir o papel da escola diante das mídias, mas sim de ampliar a visão da escola, dos 

alunos e dos educadores. Trata-se de propor uma discussão sobre a interface entre os 

estudos da Educação com a Comunicação Social e incorporando o uso das mídias aos 

processos formais de ensino onde a própria escola desenvolveria a capacidade de 

compreender a sociedade mediatizada sem deixar de interagir com ela e de agir sobre ela. 

Pensando, ainda, nas pesquisas que sugerem um ângulo de interface entre esses dois 

campos de estudo, assim afirmam Calazans e Braga (2001, p.59): 

 

Talvez o ângulo de interação mais relevante entre os dois campos 
(Educação e Comunicação Social) seja esse espaço de 
transdisciplinaridade, no qual os processos, conceitos e reflexões 
de um campo sejam postos, todos, a serviço do desenvolvimento 
do outro campo, através de um trabalho em comum (CALAZANS; 
BRAGA, 2001, p. 70). 

 

Justificando as reflexões aqui sugeridas, cito Belloni (2001, p. 18) quando argumenta que 

“há um descompasso entre a educação formal e a vida dos jovens fora do âmbito escolar 

que é gritante, e diz respeito tanto às questões éticas (conteúdos, mensagens) quanto aos 

aspectos estéticos (imagens, linguagens, modos de percepção, pensamento e expressão)”. 

Ou seja, os indivíduos conviveriam com um espaço informal de conhecimento que 

caminharia em paralelo à escola e seria entremeado por discursos verbais e não-verbais, 

disponibilizados pela mídia, e que se mostrariam, muitas vezes, mais sedutores e atraentes 

do que aqueles veiculados e formalizados pelo espaço escolar. 

 

Um campo de discussão específico para as temáticas da interface da Educação com a 

Comunicação se torna mais urgente na medida em que “as formas de olharmos as relações 

sujeito e objeto, emissor e receptor, autor e leitor, professor e aluno foram modificando-se, 
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transformando-se, colocando-nos indagações frente às práticas sociais como comunicar e 

educar” (GOUVEA, 2006, p.2). A discussão entre a relação das mídias com as escolas 

parte do princípio de que houve uma profunda modificação no indivíduo em suas 

experiências com o saber a partir das informações que recebe das tecnologias de 

informação e comunicação.  

 

3. Os meios mediáticos, os educadores e a escola 

 

Hoje, vemos uma multiplicidade de discursos desconectados da realidade das propostas 

pedagógicas onde os meios são usados, em sala de aula, na maior parte das vezes, como 

meros transmissores de conteúdo complementar ao aquele dado pela escola. Ainda são 

poucas as iniciativas de uma construção coletiva (alunos, professores e mídias) de 

conhecimento, numa relação horizontal e dando origem a novos e múltiplos resultados e 

questionamentos. Para Rosa Maria Bueno Fischer (2007, p.294): 

 

Ao estudar o que tenho chamado de “dispositivo pedagógico da 
mídia”, sempre estamos de alguma forma tratando de objetos, 
tecnologias e saberes históricos, imersos em relações de poder, 
produtores de subjetividades e que apontam para necessários 
rearranjos em nossas práticas curriculares e didáticas, 
especialmente no ensino básico.  

 

Não se trata de didatizar ou escolarizar as mídias, mas, de gerar uma discussão sobre a 

necessidade de se formar uma massa de educadores e educandos espectadores com 

sensibilidade crítica para selecionar e interpretar sobre aquilo que assistem e capazes de 

trabalhar questões relativas à sociedade também no âmbito escolar. Para tanto, encara-se, 

os meios mediáticos como produtores de enredos que se aproximam e se entrelaçam e se 

aproximam, ao máximo, da realidade e cujo fascínio por parte dos espectadores se encontra 

justamente por essa proximidade com o real. O cinema poderia se encarado como um 

desses meios já que, há tempos, “os filmes deixaram de ser vistos apenas como opção de 

lazer e passaram a ser objeto de pesquisa valioso, tanto por si mesmos quanto pelo que 

revelam das representações e práticas sociais das culturas que os produzem e/ou 
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consomem” (DUARTE, 2000, p. 208). Tal fato pode ser comprovado pela análise e uso 

constante de produções cinematográficas em pesquisas da área e em sala de aula. 

 

No contexto atual em que a influência das mídias sobre a formação das identidades, 

comportamento e valores tornou-se unânime vale indagarmos como se dá a educação dos 

educandos e dos educadores para e com as mídias. A quem caberia essa educação? 

Repensar a função como educadores, romper paradigmas, refletir sobre o papel que a mídia 

exerce nos indivíduos e trazer as novas tecnologias de informação para o cotidiano escolar 

nada mais é do que aproximar o conteúdo pedagógico da realidade dos alunos. Há de se 

pensar em estratégias que reelaborem o que as tecnologias de informação trazem ao 

indivíduo gerando um ser mais crítico que pense além da ação individual e local, que pense 

no coletivo e no global.  

 

Seguindo essa linha de pensamento, o presente estudo situa a escola numa dimensão mais 

ampla e diversificada visando à formação de educadores capazes de lidar com diferentes 

tecnologias e linguagens e de desenvolver novas competências e inserindo esses 

profissionais no contexto social e cultural em que vivem. Os educadores precisam ser 

capazes de decodificar imagens, realizar uma leitura crítica das mídias desconstruindo e 

reconstruindo o que recebem das produções mediáticas demandando, por isso mesmo, uma 

aprendizagem contínua, que o faça acompanhar a dinâmica no âmbito social, cultural e 

tecnológico e tornando-o um ser atuante e participante.   

 

O estranhamento – que até hoje existe – quando se relaciona a mídia com as práticas 

escolares se dá, em grande parte, em função do universo de infinitas imagens e 

informações fragmentadas ser bastante distinto, e muito, do mundo da verbalização, da 

escrita e do conhecimento sistematizado que a escola transmite e lida e que é legitimado 

por diversas instâncias do saber. O ritmo frenético de disseminação de informações e de 

imagens oferecidos pelos meios – a Internet é um exemplo claro disso – também se difere, 

e assim deve ser, do ritmo mais lento da escola onde cada mudança é pensada e repensada 

antes de chegar, de fato, às salas de aula.  
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Hoje, o discurso que predomina não é somente aquele oferecido pela escola e pelo livro 

didático. Há “diferentes fluxos informacionais, materializados por diferentes linguagens” 

(GOUVEA, 2006, p.3) fazendo os estudiosos de a área perceber a necessidade de 

construção de uma sociedade mais crítica em relação a tudo isso. Nesse sentido, a escola e 

os educadores podem, sim, auxiliar os alunos a desenvolverem uma leitura crítica para as 

mídias, para os meios, imagens e mensagens. Claro, que, em relação ao ritmo intenso de 

informações circulantes a todo o momento, a escola tem seu tempo particular, aonde 

lentamente vai desenvolvendo suas competências para compreender essa sociedade e para 

interagir com ela também.  

 

Quando falamos em aproximar as tecnologias de informação e comunicação das escolas, 

num primeiro momento, nos vêm em mente a idéia de inserção dos meios nas aulas como 

meros instrumentos do conteúdo complementar disponibilizado pelos educadores. O que se 

propõe aqui é mais do que isso. Faz-se necessário problematizar as imagens, problematizar 

os conteúdos cabendo aos futuros professores, em processo de formação, desenvolver mais 

pesquisas nesse campo. Para Gouvea (2006, p.5): 

 

Problematizar as imagens nos poderá levar a problematizar as 
tecnologias de informação e comunicação que são os aparatos 
maquínicos, por meio da ação humana, produtores e 
disseminadores da maioria das imagens no mundo contemporâneo, 
presente em diferentes espaços sociais, nos quais os futuros 
professores vivem e convivem.  

 

Para que o educador possa trabalhar as mídias como instrumentos valiosos de produção, 

circulação e leitura de mensagens de forma contextualizada e integrada aos conteúdos 

curriculares é fundamental que ele esteja preparado e consciente. Nesse sentido, torna-se 

importante, também, a discussão da formação do educador. A eficácia da implementação e 

da utilização das tecnologias de informação e comunicação no espaço escolar depende dos 

professores estarem comprometidos com as discussões sobre a importância e a necessidade 

de se introduzir esses recursos na escola.  

 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 7 
 

Pensando um pouco mais na formação dos educadores para se trabalhar com os meios 

mediáticos, talvez, haja a necessidade de se aumentar a oferta de cursos com a finalidade 

de que entendam como se dá o processo de produção e seleção das informações circulantes 

e para formar métodos de ensino apropriados para lidar com esse contexto. Apesar da 

crescente valorização da utilização das tecnologias da informação e da comunicação na 

sala de aula, assiste-se, ainda, a algumas carências de formação nesta área.  

 

4. Saberes mediatizados 

 

Hoje, diante da infinidade de tecnologias – Internet, revistas, jornais, televisão, celulares e 

softwares diversos –, é possível aprender muito sem a necessidade de estarmos 

presencialmente na escola. No entanto, o saber mediatizado é disponibilizado, selecionado 

e incorporado de forma distinta ao conhecimento escolar. Possui ritmo próprio, é oferecido 

de forma mais dispersa, seguindo uma organização particular que se dá mais em função do 

impacto que possa produzir do que exatamente pelo fato de estar incluído num contexto 

mais amplo de cunho pedagógico.  

 

Ao contrário da família que mantém uma relação paralela à escola e quase sempre 

harmônica, as mídias, na maior parte das vezes, estabelecem uma relação tensa e 

conflituosa com a escola. Para Calazans e Braga (2001, p.67), essa “diversidade de lógicas 

(entre a escola e a mídia) gera um espaço de articulações sujeito a tensões”. Nesse sentido, 

o professor deve ser alguém dotado de competências adquiridas e desenvolvidas ao longo 

da vida e de sua formação para selecionar e compatibilizar esse conteúdo circulante com a 

realidade das salas de aula e dos alunos. Somado a isso, faz-se necessário que o trabalho 

junto às mídias, no âmbito escolar, esteja associado a um projeto pedagógico significativo 

desenvolvido a partir da elaboração de estratégias que visem o cumprimento dos objetivos 

previamente definidos.  

 

Fala-se aqui da aplicação de um conteúdo mediático, em sala de aula, envolvendo 

educandos e educadores numa prática que atenda a uma necessidade pedagógica. Alcançar 

resultados positivos depende, principalmente, “adequação e da construção de coerência 
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entre os procedimentos, as necessidades, as disponibilidades, os objetivos e os contextos 

dados” (BRAGA; CALAZANS, 2001, p. 79). Ou seja, não basta somente a transmissão de 

um conteúdo mediático sem haver a preocupação com uma série de fatores para que os 

objetivos sejam alcançados.   

 

Precisamos entender que a introdução das tecnologias de informação e comunicação nos 

processos pedagógicos está associada a uma construção dos conhecimentos de forma 

cooperativa e interativa sem deixar de lado os estilos individuais de aprendizagem. 

Segundo Belloni (1991, p.41), é a escola que tem condições teóricas e práticas de executar 

a tarefa de uma educação voltada para as mídias. “Como depositária do espírito crítico, 

responsável pela elaboração das aprendizagens e pela coerência da informação, a escola 

detém a legitimidade cultural e as condições práticas de ensinar a lucidez às novas 

gerações”.  

 

A idéia é explorar conscientemente a importância da relação entre o mundo no qual todos 

vivemos e aquilo o que a mídia oferece realizando uma leitura crítica e selecionando aquilo 

que realmente lhe interessa. Citando José Manuel Moran (2001), percebemos que, “um dos 

desafios é como transformar a informação em conhecimento e em sabedoria. Conhecer se 

dá ao filtrar, selecionar, comparar, avaliar, sintetizar, contextualizar o que é mais relevante, 

significativo” (2001, p. 21). Nesse ponto, entende-se como leitura das informações não 

somente a decodificação dos sinais, mas também o significado e a importância atribuídos a 

tudo que se vê, a que se lê e que se percebe relacionando-os com sua própria história de 

vida.  

 

5. Educação e representações sociais 

 

Partindo da hipótese inicial nesse trabalho de que as tecnologias mediáticas produzem e 

divulgam representações sociais que, de alguma forma, são reconstruídas e incorporadas ao 

cotidiano dos indivíduos, tais fenômenos devem ser desvendados e analisados não somente 

pelo viés da Comunicação, mas também pelo viés da Educação. Nesse sentido, as 

representações sociais oferecem ao campo educacional novas possibilidades para entender 
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e lidar com os indivíduos no contexto atual ao qual a Educação se inclui. Faz-se necessário 

compreender de que forma as representações sociais interferem na formação da identidade 

de cada um e, conseqüentemente, no cotidiano escolar e de perceber o processo que se dá 

quando o homem recebe um objetivo dado, pronto e, em certo sentido, o refaz colocando-o 

em prática na sua realidade. Diz Alvez-Mazzotti: 

 
Em sua atividade representativa, ele (o indivíduo) não reproduz 
passivamente um objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói e, 
ao fazê-lo, se constitui como sujeito, pois, ao apreendê-lo de uma 
dada maneira, ele próprio se situa no universo social e material. 
(ALVES-MAZZOTTI, 1994).   

 

Citando, ainda, Alves-Mazzotti (1998), o estudo das representações sociais possibilita aos 

educadores meios para lidar com o contexto atual ao qual a educação está incluída.  

 
O conhecimento das representações sociais de nossos alunos e de 
suas famílias, bem como as nossas próprias, pode nos ajudar a 
alcançar uma maior descentração no que se refere à maior eficácia 
das práticas educacionais (ALVES-MAZZOTTI, 2000, p. 71).  
 

Estudar as representações sociais, de certa forma, amplia o olhar educacional para além do 

que acontece na sala de aula englobando o indivíduo no âmbito social e derrubando 

possíveis barreiras entre o universo interno do aluno na escola e o universo externo do 

aluno em sociedade. No entanto, para seguir adiante, vale relembrar algumas questões 

referentes à origem do termo representação social e o seu lugar nos estudos da Psicologia 

Social, Educação e Comunicação Social.   

 

O termo representação social não é propriedade de nenhuma ciência em particular. Sua 

origem remonta à Psicologia, à Sociologia, à Antropologia, entre outras. Para este estudo, 

abordamos o termo pelo viés da psicologia social, da relação indivíduo-sociedade e 

introduzido no mundo acadêmico por Serge Moscovici, em 1961. O autor dedicou-se, 

principalmente, ao estudo do processo social de produção de conhecimento e da discussão 

em torno das representações e práticas sociais enfatizando como os indivíduos 

compartilham o conhecimento transformando idéias em práticas constituindo e reforçando 

a identidade do grupo. 
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Em suas obras, o autor abandona o conceito – até então vigente – de representação 

coletiva. Segundo ele, no contexto moderno, caberia melhor o estudo das representações 

sociais. Para ele, o estudo das representações coletivas seria mais adequado às sociedades 

menos complexas. As sociedades modernas possuem como características o pluralismo e a 

rapidez com que as mudanças ocorrem e pelo grande volume de informações circulantes. 

Segundo Moscovici, as representações sociais são teorias coletivas sobre o real, com uma 

lógica e uma linguagem particulares, “uma estrutura de implicações baseada em valores e 

conceitos que determinam o campo das comunicações possíveis dos valores e das idéias 

compartilhadas pelos grupos e regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis ou 

admitidas” (MOSCOVICI, 1978, p.51). 

 

O autor se prende à discussão do processo social de produção de conhecimento, a definição 

de sociedade e a discussão em torno das representações sociais e seu impacto nas práticas 

sociais. Indo além, o autor pretendeu, ainda, entender de que forma a produção de 

conhecimentos plurais constitui e reforça a identidade dos grupos. Para ele, os indivíduos 

se organizam em função das representações – que não são necessariamente verdades. 

  

Para Moscovici (2003), as representações sociais não derivam de uma única sociedade, 

mas das diversas sociedades que existem no interior da sociedade maior e seriam conjuntos 

dinâmicos, que se modificam na velocidade das informações construindo comportamentos 

socialmente elaborados e compartilhados.  

 

Aproximando as idéias de Moscovici para a presente discussão, as tecnologias mediáticas 

disseminariam e reforçariam representações sociais já conhecidas pela sociedade na 

medida em que as informações ali transmitidas são interpretadas, absorvidas pelos 

indivíduos a partir de suas experiências e valores criando novos significados para elas.  

Seguindo seu raciocínio, a mídia divulgaria representações sociais que servem de guia para 

a leitura do mundo e do próprio grupo o qual o indivíduo se encontra inserido. Pode-se 

dizer que, nesse contexto, tanto o Cinema quanto a Internet, enquanto meios de propagação 



 
 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 7 ,  18  e  19  de  no ve m b ro  de  2 0 08  

página 11 
 

de informações divulgariam crenças, valores, atitudes que seriam absorvidos e 

reconstruídos pelos indivíduos.  

  

Para Denise Jodelet (2001), principal colaboradora e divulgadora dos pensamentos de 

Moscovici, as representações sociais “circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e 

veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em 

organizações materiais e espaciais” (JODELET, 2001, p.17). Segundo a autora, as 

representações sociais são sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo 

-, orientam e organizam as condutas dos indivíduos interferindo no senso comum e no 

sentimento de pertencimento a algum grupo estabelecendo uma relação de simbolização e 

interpretação. Enquanto fenômeno complexo, as representações sociais dizem algo sobre a 

realidade e seriam uma forma específica de conhecimento: o saber do senso comum. Saber 

esse que é socialmente elaborado e compartilhado por todos. Diz Jodelet: 

 

[...] elas (as representações sociais) intervêm em processos 
variados, tais como a difusão e a assimilação de conhecimentos, o 
desenvolvimento individual e coletivo, a definição das identidades 
pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações 
sociais (JODELET, 2001, p. 22).    

 

Segundo Jodelet (2001), a questão principal no estudo das representações sociais consiste 

em entender de que forma o fenômeno social interfere no psicológico de cada indivíduo e 

como esse aspecto psicológico interfere nas práticas sociais. Parte-se da idéia de que o fato 

dos indivíduos compartilharem as mesmas representações sociais contribui para a 

formação de uma identidade grupal e para o sentimento de pertencimento a um grupo, a 

uma sociedade.  

 

6. Conclusão 

 

Gerar uma série de reflexões sobre o que a sociedade mediatizada traz aos indivíduos 

significa propor um recorte de pensamento onde as linhas divisórias invisíveis entre as 

disciplinas Educação e Comunicação Social caem por terra cedendo espaço a um campo 

mais abrangente mas, nem por isso, menos relevante. No recente posicionamento da escola 
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de gerar uma maior aproximação para as mídias e com as mídias, cabe aos educadores 

refletir sobre a forma como os indivíduos se posicionam diante da informação e do 

conhecimento mediatizado e sobre aquilo que incorporam para si mesmos refletindo em 

suas práticas sociais.  

 

Fala-se aqui de um campo de pensamento que leve o homem a perceber de que forma o 

produto mediático que recebe “pronto e embalado” pelas mídias interfere nas nossas 

escolhas e práticas cotidianas. E o papel do educador, nesse momento, é justamente de 

gerar, nos educandos, questionamentos que os levem a pensar se de fato o que a mídia lhes 

oferece corresponde à realidade de cada um e se de fato se vêem retratados e representados 

ali.  

 

O que importa, na atualidade, é pensar em estratégias que revejam e reelaborem o que as 

tecnologias de informação e comunicação trazem ao indivíduo gerando um ser mais crítico 

que pense além da ação individual e local, que pense no coletivo e no global. Nesse 

sentido, não basta apenas ao homem conhecer dados isolados se não for capaz de articulá-

los com o todo, com a sociedade ao qual está inserido. Afinal, repensar a escola, nesse 

momento, é refletir e explorar novas possibilidades, que levem os indivíduos, pouco a 

pouco, a uma forma diferente de se relacionar e de enxergar o conhecimento mediático.   
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