
Cidadania para o 
mundo conectado
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Crianças do
Fundamental 1

começam a consumir
muitos vídeos

no YouTube. O que 
você acha importante 
que eles saibam sobre 

esse ambiente?

Você percebe que
seus alunos estão

usando linguagem
ofensiva, agressiva
ou preconceituosa

em seus grupos
de Whatsapp.

O que você faz?

Seus alunos estão 
disseminando uma 
desinformação que 

circula na sociedade, 
mas que não tem 
relação com a sua 

disciplina. 
O que você faz?

Utilize este recurso: A Escola e as Mídias

https://drive.google.com/open?id=1VZUO6TOjhuat5ao4_i9E1P77ZdFodF1F
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Você percebe que
um dos seus alunos
fez um trabalho com
base exclusivamente 

na Wikipedia.
O que você diz
a esse aluno?

Já que seus alunos
produzem conteúdo
nas mídias sociais,

publicando memes,
selfies e vídeos, essas
linguagens devem ser 

‘ensinadas’ no 
currículo escolar?

Como você avalia
um projeto em

linguagem de mídia –
vídeo por exemplo?
Que critérios utiliza?

Utilize este recurso: A Escola e as Mídias

https://drive.google.com/open?id=1VZUO6TOjhuat5ao4_i9E1P77ZdFodF1F
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Novos letramentos para a 
sociedade conectada.
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O que é um texto?
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De poucos para muitos
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De muitos para muitos
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A era digital nos trouxe 
uma superabundância 

de informação...

EDUCAMÍDIA
Kristen  / Adobe Stock
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...e também a poluição 
informacional. 
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A crise da desinformação 
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“A qualidade de nossas informações afeta 
a qualidade das nossas decisões. 

E a qualidade das nossas decisões afeta 
a qualidade da nossa experiência comum 

enquanto humanos.”
Aaron Sharockman, The Poynter Institute for Media Studies, EUA



Pulverização da autoria

Disrupção dos modelos de 
nogócio do jornalismo

Verve / Adobe Stock



Economia da atenção - 
plataformas e algoritmos 
como “porteiros” da 
informação

Baixo letramento 
informacional da 
população

Reprodução

Viés de confirmação



Democratização das 
ferramentas de produção

“Deep fakes” 
ou mídia sintética
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As redes sociais nos bombardeiam 
com mensagens o tempo todo.
Umas verdadeiras. Umas falsas.
Outras nem tanto.
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Celebridades 
como o presidente 
Macron e 
Cristiano Ronaldo 
alertam sobre o 
aumento das 
queimadas na 
Amazônia. 

Verdade?

NASA
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Muito além das “fake news”



“Fake news” são
- inverdades
- fabricações
- mentiras

Ou seja, conteúdo feito propositalmente 
para enganar. Atenção para linguagem 
emotiva, imagens sensacionalistas, 
pedidos para compartilhar! São indícios de 
tentativas de manipular suas emoções.

Se é fake, 

não pode 

ser news.



Nora Ismail / Adobe Stock

Uma notícia:

• é objetiva 

• é equilibrada

• apresenta evidência

• cita especialistas

• pode ser atribuída a 
alguém

Se é fake, 

não pode 

ser news.
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Além do conteúdo fabricado, 
outras coisas podem contribuir 
para a desinformação.
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Foi descoberta 
uma vacina para 
o coronavírus! 

Verdade?

Solvod / Adobe Stock
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Argentina pede à 
Messi para usar 
a camisa do 
Barcelona para 
jogar melhor. 

Verdade?

Billion Photos / Adobe Stock
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Idosos que 
estiverem na 
rua durante 
a pandemia 
perderão a 
aposentadoria.

Será?

Hunor Kristo / Adobe Stock
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Nativos digitais...
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...ou inocentes digitais?

EDUCAMÍDIA
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Em uma pesquisa feita em Stanford, 

86% dos alunos não souberam distinguir entre 

um artigo jornalístico e um conteúdo 

patrocinado.
“As pessoas presumem que, porque os jovens são fluentes 

nas mídias sociais, eles são igualmente perspicazes sobre o que encontram lá. 

Nossa pesquisa demonstra que o oposto é verdade.”

Sam Wineburg, Stanford History Education Group

https://ed.stanford.edu/news/stanford-researchers-find-students-have-trouble-judging-credibility-information-onlinehttps://ed.stanford.edu/news/stanford-researchers-find-students-have-trouble-judging-credibility-information-online
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 Notícias, informação, desinformação, opinião, 
sátira, propaganda, publicidade, entretenimento, discurso de ódio...



EDUCAMÍDIA

Precisamos ensinar às crianças, desde cedo, a 

- interrogar a informação ao invés de simplesmente 
consumí-la; 

- verificar a informação antes de compartilhá-la;

- rejeitar posição e popularidade como indicadores de 
confiabilidade;

- entender que quem envia a informação não é, na maioria das 
vezes, sua fonte;

- reconhecer os preconceitos implícitos que todos carregamos.

      Richard Hornik, Center for News Literacy at Stony Brook University

Praticando a leitura reflexiva

https://qz.com/1533747/in-the-age-of-fake-news-heres-how-schools-are-teaching-kids-to-think-like-fact-checkers/
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Quatro movimentos simples para checar a informação.

Pause

Olhe um pouco 
para essa 

mensagem.
  

Investigue 
a fonte 

O que você sabe 
sobre quem 
escreveu ou 

publicou?

Busque 
informações 

mais completas  

Onde mais essa 
informação pode ser 

encontrada?

Conheça
o contexto 

Qual é a história 
completa?

Fonte: Metodologia SWIFT de Mike Caulfield.
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4a competência geral da BNCC:

Comunicação 

“Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, 

além de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.”
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5a competência geral da BNCC:

Cultura digital 

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.”
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Se a informação está em toda parte, como ensinamos?

Se a informação é abundante, mas nem sempre
confiável, como aprendemos?

EDUCAMÍDIA
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 Inclusão e cidadania no mundo conectado.

Da informação ao conhecimento

Da presença digital à fluência digital

Do consumo ao entendimento e à produção de informações

EDUCAMÍDIA
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EducaMídia é o programa do Instituto Palavra Aberta 

criado para capacitar e engajar a sociedade no processo 

de educação midiática dos jovens, desenvolvendo seus 

potenciais de comunicação nos diversos meios, a partir das 

habilidades de interpretação crítica das informações, produção 

ativa de conteúdos e participação responsável na sociedade.
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Engajamento

Formação de 
professores

Apoio a formuladores 
de políticas públicas 

Sensibilização da 
sociedade para o tema

Conteúdo

Recursos para formação 
e pesquisa

Materiais e ferramentas 
para a sala de aula 

Alinhamento com a 
BNCC

EDUCAMÍDIA

Como fazemos



www.educamidia.org.br 

http://www.educamidia.org.br
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Como a educação midiática 
prepara o jovem para lidar com a 
informação e a comunicação de 
forma crítica, ética e responsável?
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A educação midiática ajuda a filtrar, ler 

criticamente e dar sentido ao enorme fluxo de 

informações que nos cerca – imagens, vídeos, 

notícias, posts, games, embalagens, publicidade, 

memes, gráficos, mapas e muito mais. Ensina a 

entender as intenções por trás de cada texto de 

mídia, separar notícia de opinião, fatos de 

propaganda, e reconhecer sátira, clickbait, 

mensagens falsas, inexatas ou tendenciosas. 

LER



EDUCAMÍDIA

A educação midiática dá voz aos 

jovens, promovendo as habilidades 

necessárias para que eles possam 

produzir conteúdo e se expressar em 

diversas linguagens, publicando para 

audiências reais, engajando-se com 

questões reais de suas comunidades 

e participando do diálogo da 

sociedade.

ESCREVER

EDUCAMÍDIA
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A educação midiática nos ajuda a utilizar 

a tecnologia para promover a empatia, 

reconhecendo e respeitando diversas 

vozes, entendendo questões de 

representação e exclusão na mídia, 

ensinando as crianças e os jovens a 

dialogar, discordar e reagir nas redes 

sociais de maneira equilibrada e 

não-violenta, combatendo a 

discriminação e o discurso de ódio. 

PARTICIPAR
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Como podemos levar a educação 
midiática para a sala de aula?

Camada e não disciplina.
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Programas 
EducaMídia: 
conceitos e 
práticas de 
sala de aula

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSpBL0lECkU7k6kN5A_Z424sBij3uJJV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSpBL0lECkU7k6kN5A_Z424sBij3uJJV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSpBL0lECkU7k6kN5A_Z424sBij3uJJV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSpBL0lECkU7k6kN5A_Z424sBij3uJJV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSpBL0lECkU7k6kN5A_Z424sBij3uJJV
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É preciso desenvolver uma atitude 
consciente em relação à tecnologia 
que utilizamos.
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Tecnologia: conhecer 
para usar

Internet Segura
Privacidade e segurança
Relacionamentos e 
comunicação
Cyberbullying
Autoimagem e identidade
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Safernet - Dia da Internet Segura

http://www.safernet.org.br/site/sid2019/recursos
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Alfabetização Digital - Facebook

https://www.facebook.com/safety/educators?locale=pt_BR
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Seja Incrível na Internet

https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br/
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Central de Segurança Google

https://safety.google/families/
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Contribuir para um ambiente de 
comunicação saudável é 
responsabilidade de todos nós.
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“Dê às crianças e jovens resiliência, 
informação e poder, oferecendo assim

a eles a internet como um lugar 
em que eles podem ser cidadãos, 

e não apenas usuários.”
Anne Longfield, Comissão da Infância, UK



Obrigada.
marianaochs
@palavraaberta.org.br

Acesse educamidia.org.br 
palavraaberta.org.br

Faça parte
facebook.com/
groups/redeeducamidia

Siga
@educamidia
@institutopalavraaberta

mailto:marianaochs@palavraaberta.org.br
mailto:marianaochs@palavraaberta.org.br

