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RESUMO: O objetivo do estudo é identificar a relação entre a aquisição de competências e 
as mediações na participação de jovens no jornalismo. Considera a Teoria das Mediações, 
cuja premissa é a negociação de sentidos a partir de mediações; e o letramento midiático, 
abordando as competências do sujeito no ecossistema da mídia. Estudo de abordagem 
exploratória com jovens universitários do ABC. Os resultados mostram a relevância do 
contexto que circunda o indivíduo na aquisição de competências midiáticas. 
 

INTRODUÇÃO 

A Pesquisa em Comunicação latino-americana pode ter sua importância cada vez mais 

reconhecida, principalmente a partir da Teoria das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 1987, 

1997, 2018), ao provocarmos sua aproximação com a ideia de letramento midiático. Essa 

abordagem da Educação Midiática discorre sobre a necessidade de aquisição de certas 

competências midiáticas para que os sujeitos se tornem emancipados e participativos, mas 

apresenta algumas limitações na interpretação sobre o que os europeus chamam de “fatores de 

entorno” (CELOT & PÉREZ-TORNERO, 2009; DTI e EAVI, 2011). Para nós, é necessário ir 

além, acrescentando as mediações dos sujeitos como variável do processo de aquisição de 

competências.  

Tendo em vista essa aproximação, o objetivo deste estudo é identificar a relação entre a 

aquisição de competências e as mediações na participação de jovens no conteúdo jornalístico, 
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apontando-as como variáveis no processo. A justificativa do estudo está na tentativa de 

contribuição nas reflexões sobre o letramento midiático, tendo em vista a perspectiva das 

mediações.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste estudo, consideramos que há algumas particularidades nas abordagens teóricas para 

interpretar o ecossistema comunicacional na contemporaneidade, sendo que a escolha 

depende do objeto de pesquisa e dos objetivos estabelecidos pelos pesquisadores. 

Nesta pesquisa optamos por trabalhar com o letramento midiático que trata, justamente, das 

relações entre a Educação Midiática e o ecossistema comunicacional atual, apresentando as 

competências que devem ser desenvolvidas pelos sujeitos para o exercício da participação. O 

conceito é definido como “a capacidade de aceder aos media, de compreender e avaliar de 

modo crítico os diferentes aspetos dos media e dos seus conteúdos e de criar comunicações 

em diversos contextos”, sendo que o objetivo “é aumentar os conhecimentos das pessoas 

acerca das muitas formas de mensagens dos media que encontram no seu dia a dia” (UNIÃO 

EUROPEIA, 2009, p. 227).  

Para analisar a questão das competências adotamos o relatório de Celot e Pérez-Tornero 

(2009), revisado por DTI e EAVI (2011), fruto de uma pesquisa encomendada pela União 

Europeia. Definiram-se dois conjuntos de competências: individuais, que compreendem as 

instâncias do uso, da compreensão crítica e da participação cidadã; fatores de entorno, que 

tratam dos aspectos institucionais, como políticas públicas, disponibilidade de meios e 

currículo escolar, além de renda, gênero, idade e educação.  

Mesmo com essas definições, é importante ressaltar que existe uma grande discussão sobre o 

conceito de competência, stricto sensu. Marin (2012) sintetiza alguns pontos desta discussão, 

enfatizando a evolução histórica do conceito, de início ligado às práticas laborais, evoluindo 

para outras esferas da natureza humana, mas sempre de forma limitante e instrumental. Sendo 

assim, o autor deixa uma certa dúvida no ar. Ele diz não saber se:  

As competências são produto da articulação total dos conhecimentos, das 
habilidades, das destrezas e das atitudes/valores de um indivíduo, ou se a 
combinação de alguns destes pode gerar a erupção de uma competência, ou 
se, por acaso, é possível que cada um de estes por si só provoque um 
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desenvolvimento das competências em algum campo da prática social e/ou 
profissional, ou, também, se existe uma relação gradual entre estes âmbitos 
e, como consequência, se as competências geradas em algum produz a 
constituição de qualquer outro (MARIN, 2012, p.04) 

Porém, Drexel já é mais afirmativo. Para o autor, “o conceito inclui não só os conhecimentos 

formais e informais e capacidades, mas também os valores pessoais, as motivações e 

comportamento” (2003, p.7). Além dele, Ferrés (2007); Ferrés e Piscitelli (2012) afirmam que 

competências, neste aspecto do letramento midiático, “são definidas como uma combinação 

de conhecimentos, aptidões e atitudes adequadas ao contexto”. 

Sendo assim, toda essa discussão se aproxima da Teoria das Mediações (MARTIN-

BARBERO, 1987, 1997, 2018) ao abordarmos a necessidade de uma interpretação holística 

das competências, especialmente pelas limitações encontradas a partir dos fatores de entorno. 

A premissa central da teoria, de que os indivíduos negociam o sentido dos conteúdos 

midiáticos com o contexto que o circunda, acrescenta variáveis do cotidiano, do contexto 

informal, que podem contribuir para compreender a complexidade do processo de aquisição 

de competências midiáticas (CUNHA, 2020) e seus limites teórico-metodológicos.  

Além disso, a abordagem do letramento midiático, considerando a Teoria das Mediações, 

permite pensar a participação no jornalismo (ASSIS, 2018, BOWMAN; WILLIS, 2003) de 

uma forma ampla, a partir: 1) da participação positiva e ética, em prol do equilíbrio das 

relações de poder e da democracia (CARPENTIER; MELO; RIBEIRO, 2019); e 2) da 

produção, disseminação e circulação de conteúdo jornalístico como diferentes formas do 

fenômeno participativo (SANTOS, 2019).  

 

METODOLOGIA 

Segundo Bonin (2008, p. 120), a noção de metodologia deve ser colocada “no plano da 

prática, como conjunto de decisões e opções particulares realizadas ao longo de um processo 

de investigação; como lógica em ato que orienta a dinâmica real da pesquisa”.  

Partindo desse princípio, foi adotada uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, com 

a aplicação de técnicas de pesquisa como questionário estruturado e entrevistas em 

profundidade semiestruturadas (DUARTE, 2014). A intenção foi de selecionar perfis através 

do questionário, seguindo um critério de heterogeneidade, para a realização as entrevistas.  
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O recorte adotado foi de jovens universitários do ABC Paulista, com idade de 18 a 25 anos, 

que não passaram por processos institucionais ou formais de Educação Midiática, dos 

seguintes cursos e instituições: Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), curso de 

Psicologia; Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), cursos de Medicina e 

Fisioterapia; Centro Universitário FEI, cursos de Engenharia; Universidade Federal do ABC 

(UFABC), cursos de Engenharia; Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC), 

curso de Direito. 

 

RESULTADOS   

A aplicação do questionário estruturado serviu para identificar níveis de competências e de 

participação no jornalismo de jovens universitários. Apareceram diversos perfis, como 

imaginávamos, desde jovens muito participantes, mas sem um profundo conhecimento sobre 

o ecossistema midiático, até o extremo oposto, além de alguns que tinham uma compreensão 

crítica, mas não consumiam produtos jornalísticos, nem tampouco eram participativos.  

Na etapa seguinte, as entrevistas em profundidade semiestruturadas revelaram algumas pistas 

sobre as causas desse fenômeno identificado no questionário. Quando perguntados, 

diretamente, a que atribuíam seu próprio conhecimento sobre o ecossistema comunicacional, 

percebe-se que as mediações aparecem como uma variável do processo (CUNHA, 2020). 

Neste sentido, chamam a atenção as respostas de duas entrevistadas. Uma delas, estudante de 

Fisioterapia, de 20 anos, não consome conteúdos da “grande mídia”, adjetivando-a como não 

confiável, porque pode deturpar os fatos, manipulando as pessoas. Então, prefere ler mídias 

independentes, como o Mídia Ninja. Nas palavras dela:  

Parece que está todo mundo tão louco que não ‘conseguem’ [grande mídia] 
passar de uma maneira muito clara as coisas que ‘querem’ ou são tão 
inteligentes que ‘conseguem’ passar de uma maneira deturpada – de forma 
que as pessoas que não têm tanta informação absorvem aquilo como 
verdade, por não terem condições de saber se é ou não (CUNHA, 2020, p. 
76).  

A justificativa fornecida pela entrevistada para essa interpretação da realidade, na nossa visão, 

estereotipada, se dá a partir do próprio desenvolvimento de sua vida, no contato com as 

diversas mediações. Ela menciona que quando começou a fazer Iniciação Científica 

conseguiu ter uma visão mais crítica dos fenômenos, conseguindo “discernir o que é certo do 
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que é errado”. Além disso, aponta que o seu lugar de fala, como mulher negra, oferece uma 

perspectiva fundamental tanto na interpretação, quanto na participação em conteúdos 

midiáticos. Sendo assim, duas mediações muito fortes ficam claras: a institucionalidade e a 

identidade. Elas podem ser interpretadas como como variáveis na aquisição de competências, 

na medida em que são instâncias negociadoras de sentidos.  

Outra entrevistada, estudante de Medicina, de 25 anos, quando perguntada sobre de onde 

pensa que adquiriu seus conhecimentos para interpretar o ecossistema comunicacional, 

respondeu, de pronto: “A vivência das ruas” (CUNHA, 2020). Este talvez seja o maior 

exemplo da presença das mediações como variável na aquisição de competências, na medida 

em que a resposta abrange toda a trajetória de vida do sujeito e, portanto, diversas 

sensorialidades.  

Há, ainda, outro exemplo bastante interessante. Um estudante de Fisioterapia, de 21 anos, é 

um caso de quem compreende o ecossistema comunicacional, mas não participa de forma 

alguma de conteúdos jornalísticos. O consumo de notícias dele acontece de forma um tanto 

particular, na medida em que não se interessa por temas tradicionais do noticiário, como 

Política, Economia, Atualidades. Mas, admite ler notícias sobre Física, porque gosta muito, e 

da área da Saúde, por atuar nela. 

É importante ressaltar que a leitura do ecossistema midiático feita por esse 
entrevistado se relaciona diretamente com o contexto que o circunda. Não é 
um indivíduo que participa dos conteúdos jornalísticos, no entanto tem uma 
leitura profunda do cenário, provavelmente por conta de a valorização do 
pensamento científico fazer parte de sua vida (CUNHA, 2020, p.87).  

Mesmo assim, algumas mediações também aparecem, como a socialidade e a 

institucionalidade, quando o entrevistado aponta que pode conversar pessoalmente sobre 

determinados temas com os amigos e a família e repensar sobre sua opinião a respeito de um 

assunto a partir dessas negociações de sentido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste estudo procuramos demonstrar as relações entre o letramento midiático, a Teoria das 

Mediações e a participação jornalística. Acreditamos que existem complementaridades entre a 

perspectiva europeia de Educação Midiática e um pensamento comunicacional latino-
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americano, calcado no paradigma da negociação de sentido através das mediações. Nesse 

sentido, identificamos que os fatores de entorno não são suficientes para compreender como 

os sujeitos adquirem determinadas competências, ensejando uma análise mais profunda, que 

evoca as mediações como variáveis desse processo.   

Apesar de ainda ser uma pesquisa que introduz essas aproximações, a conclusão de Cunha 

(2020) é que mesmo alguns participantes não possuindo “competências relacionadas à 

compreensão crítica, apresentavam competências de participação”, produzindo conteúdo. Diz 

o autor: “Acreditamos que isso se dá porque as mediações são uma variável importante na 

aquisição de competências midiáticas e devem ser levadas em consideração ao se analisar esse 

processo” (CUNHA, 2020, p. 100). 

Portanto, a aquisição de competências realmente segue um processo muito mais holístico do 

que o descrito em estudos europeus. Há diferenças entre os níveis de participação e de 

compreensão crítica do ecossistema midiático. Há indivíduos extremamente participantes no 

conteúdo jornalístico que desconhecem o ecossistema midiático e vice-versa. Os contextos 

que circundam os jovens universitários e os sentidos negociados a partir deles foram 

interpretados como pistas sobre a relação entre competências e as mediações.   
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