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“Não haverá jornalismo de qualidade sem 
participação de qualidade dos cidadãos no 

debate público. E para alcançar isso, habilidades 
midiáticas e informacionais precisam ser 

enfatizadas e disseminadas equitativamente 
entre todos os cidadãos.”

Unesco | Media and Information Literacy in Journalism



O que é educação midiática  
e por que importa1



Quais são 
os direitos 

e 
responsabilidades 

do cidadão 
conectado?
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O que é ser educado 
midiaticamente? 

Aprender a filtrar, ler 
criticamente e dar 
sentido ao enorme 
fluxo de informações 
que nos cerca;

LER
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desenvolver nossa 
voz, promovendo as 
habilidades 
necessárias para que 
possamos nos 
expressar em 
diversas linguagens, 
aprendendo e 
atuando em nossas 
comunidades;

ESCREVER
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utilizar a tecnologia 
para participar da 
sociedade de forma 
ética, promovendo a 
empatia, reconhecendo 
e respeitando diversas 
vozes e combatendo o 
discurso de ódio.

PARTICIPAR
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Conceito ‘guarda-chuva’: 
media e news literacy
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Letramento >> Fluência 
Digital (Digital Literacy): 
demonstrar conhecimento 
e confiança na seleção e 
uso de ferramentas digitais 
para aprender, ler, escrever 
e participar 
na internet, 
e utilizar eficazmente a 
tecnologia de forma a 
obter resultados desejados 
para si e para a 
comunidade em geral. 

Para discussão sobre Alfabetização x
Fluência, veja CORE Education blog

Letramento 
Midiático (Media 
Literacy):
ter a capacidade de 
acessar, analisar, 
avaliar e criar mídia 
de várias formas, a 
fim de consumir e 
transmitir 
informações em 
diversos contextos.

Baseado em Columbia 
Journalism Review

Letramento 
jornalístico / da 
notícia (News 
Literacy): 
ter a capacidade de 
entender, analisar e 
julgar a credibilidade e 
confiabilidade do 
conteúdo jornalístico.

Based on Center for News Literacy, 
Stony Brook University

http://blog.core-ed.org/blog/2015/10/what-is-digital-fluency.html
https://archives.cjr.org/news_literacy/news_literacy_vs_media_literac.php
https://archives.cjr.org/news_literacy/news_literacy_vs_media_literac.php
http://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
http://www.centerfornewsliteracy.org/what-is-news-literacy/
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Fator de equidade:
acesso x 
experiência
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Direito dos cidadãos
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“No ambiente atual e diante das 
inovações esperadas, não é mais uma 

vantagem ser midiaticamente educado; 
ao contrário, é uma desvantagem 

debilitante não ser.”

Paolo Celot | Comissão Europeia



O EducaMídia e as 
oportunidades na BNCC2
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BNCC como 
porta de 
entrada
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Jornalismo na BNCC

FAZER JORNALÍSTICO

Planejar, produzir e 
publicar notícias

Checagem/revisão e 
edição

Linguagem e técnica 
jornalística (hierarquia da 
informação, escolhas 
lexicais etc)

GÊNEROS JORNALÍSTICOS

Notícia, opinião, espaço 
do leitor, entrevista etc

Análise comparativa 
entre veículos

Curadoria de conteúdo

ÉTICA JORNALÍSTICA

Limites da 
imparcialidade e da 
neutralidade

Ponto de vista, 
repertório, escolhas e 
posicionamento

Compromisso com a 
sociedade
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Investigação como 
caminho para 
aprendizagem
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Formação de 
educadores e gestores

Diálogo com outros 
grupos da sociedade
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Criação de materiais 
pedagógicos e outros recursos



O papel dos jornalistas: 
fact-checking3
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“Você tem direito                              
à sua própria opinião,                  

mas não aos seus                  
próprios fatos.”

Daniel Patrick Moyniham | Sociólogo e ex-senador EUA



O papel dos jornalistas: 
além do fact-checking4



EDUCAMÍDIA

Transparência e clareza 
com o público

“Termos como ‘Op-Ed’ são jargões do jornalismo; 
nós estamos nos esforçando para sermos muito 
mais inclusivos ao explicar como e por que 
trabalhamos. Numa era de desconfiança na 
imprensa e confusão sobre o que é jornalismo, 
acredito que as instituições — mesmo as com 
tradição — atendem melhor sua audiência com 
linguagem direta e clara.” 

Kathleen Kingsbury, editora de Opinião do NYT 
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BBC, Os 6 tipos de mensagens enganosas mais comuns contra as vacinas 

Promoção da 
educação midiática

https://www.bbc.com/portuguese/resources/idt-c47d82b0-2ff7-4795-95f4-f84de9ae7581
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Sensibilização da 
sociedade
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Programa continuado 
de apoio ao professor

https://www.lerepensar.com.br/
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Reportagens + planos 
de aula: o case do 
Estadão

https://educacao.estadao.com.br/blogs/estadao-na-escola/
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Criar um banco 
de jornalistas 

voluntários 
para atuar em 

escolas

Estabelecer 
uma rede de 

conexão entre 
jornalistas e 

jovens

Estabelecer 
canais mais 
robustos de 
escuta do 

público, por 
meio de redes 

sociais

Informar 
claramente o 

público sobre o 
que você está 
fazendo e por 

quê

Criar seção em 
que o jornalista 

mostra os 
bastidores de 
seu trabalho e 

tira dúvidas

Incentivar (e 
explicar) o 

jornalismo cidadão 
por meio de 
linguagens 
multimídia

Baseado em Media and Information Literacy in Journalism (Unesco)

https://ru.unesco.org/sites/default/files/english_24.01.2019_0.pdf
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Quais são as suas ideias?



Acesse educamidia.org.br 
para saber mais sobre 
educação midiática

Conheça 
palavraaberta.org.br

Siga
@educamidia
@institutopalavraaberta



APOIO


