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Construindo bases para 2020

2019 certamente foi um ano de grandes realizações do instituto. De parcerias 

consolidadas à implementação de projetos, foram grandes conquistas. Realizamos 

palestras, seminários, oficinas. Formamos professores. Atuamos fortemente na 

temática da educação como a saída mais viável para estabelecermos com vitória 

os princípios da democracia e das liberdades de expressão, de imprensa e 

individuais.

Seguimos cumprindo a nossa missão, acreditando no poder da palavra e no poder 

da informação para a formação de cidadãos mais atuantes e conscientes de seus 

direitos e responsabilidades.

Com o cenário atual e a rapidez da comunicação temos certeza de que as ações 

realizadas virarão frutos promissores. A Educação Midiática toma cada vez mais 

corpo sensibilizando e engajando professores, alunos e administradores públicos.

O alicerce da casa que estamos construindo está forte para suportar a construção.
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Quem somos

O Instituto Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que advoga a 

causa da plena liberdade de ideias, de pensamento e opiniões. A partir de 

pesquisas, estudos, publicações, seminários e campanhas, busca promover a 

liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a livre circulação de 

informação como pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma 

sociedade forte e democrática. 

O que defendemos

▪ Fomento e Promoção da Educação e da Cultura

▪ Liberdade de Expressão, de Escolha e de Iniciativa 

▪ Defesa e Promoção da liberdade de expressão em  todas as suas formas

▪ Direito à Informação – Escolha Informada  

▪ Defesa da Autorregulamentação
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Associados efetivos

Parceiros acadêmicos

Associados colaboradores

Entidade parceira

Associados fundadores
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Alexandre Gibotti | Alexandre Jobim| Fernando Vieira de Mello | 

Fred Kachar | José Roberto Maluf | Judith Britto | Marcelo Lacerda | 

Marcelo Rech | Mario D’Andrea | Paulo Tonet Camargo | Patricia Blanco | 

Ricardo Gandour | Roberto Franco

Conselho Diretor

Alexandre Gibotti | Maria Célia Furtado | Ricardo Pedreira

Conselho Fiscal

Antonio Athayde | Carlos Ayres Britto | Cristiano Roriz Câmara | 

Daniel Slaviero | Eugênio Bucci | Fernando Luís Schüler | Lívia Barbosa | 

Marcelo Muscogliati | Marco Aurélio Mello | Mônica Waldvogel | 

Sérgio Fausto | Roberto Muylaert

Conselho Consultivo
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Redes sociais Instituto Palavra Aberta

Presença consistente nas principais plataformas

2453 seguidores
1.871 em 2018

668 seguidores
412 em 2018

853 seguidores 99 seguidores

236 seguidores
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Redes sociais EducaMídia

Presença consistente nas principais plataformas

2.405 seguidores 477 seguidores

3.572 seguidores 110 seguidores
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Site Instituto Palavra Aberta

Aumento em relação à 2018 é destaque

O site apresentou um desempenho superior em relação à 2018, com um 

aumento de 24% no número de usuários sendo que 11% são visitantes 

recorrentes. Outro ponto a ser considerado é o aumento dos acessos nos mais 

diversos países do mundo, com destaque para o Estados Unidos.

O artigo mais acessado do site continua sendo o texto que trata da pós-

verdade, publicado em 2016. Porém, observamos um aumento no acesso às 

publicações e os textos relacionados à educação midiática, que ocupam a 7º. 

posição na lista de interesse.

www

usuários

28.350

duração

média

6 min

páginas por

sessões

1,38
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Presença na imprensa

No ano de 2019, o Instituto Palavra Aberta marcou presença em diversos 

veículos de mídia do país, com mais de 190 menções, entre artigos, 

reportagens e entrevistas para mais de 150 veículos entre jornais, revistas, 

rádio e sites.
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Palestras e eventos

Consolidação de parcerias com instituições de ensino e realização de 

palestras, seminários e eventos que seguem os propósitos do instituto.

Ao todo, foram mais de 20 eventos, com um público presente de 

aproximadamente 1.200 expectadores em vários estados do Brasil. Dentre os 

parceiros, estão: ESPM, Insper, Unesco no Brasil, Tribunal Superior Eleitoral e 

Câmara dos Deputados, 



Centro de estudos
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Seminário e livro 

Campanhas Eleitorais 2018 e Liberdade de Expressão

O projeto de estudo realizou o levantamento de propostas dos candidatos às 

eleições presidenciais brasileiras

Com o apoio do Palavra Aberta, o OBCOM (Núcleo de Apoio à Pesquisa - Observatório de 

Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da USP), realizou uma ampla pesquisa a 

partir de matérias publicadas em veículos de grande circulação. Foram analisados os 

programas eleitorais envolvendo processos de censura e interdição da comunicação e a 

defesa da liberdade de expressão.

O levantamento foi transformado em dois livros, além de um seminário de três dias para 

a discussão dos resultados.

• Campanhas Eleitorais 2018 e Liberdade de Expressão (link para o livro)

• Liberdade de Expressão - questões da atualidade (link para o livro)
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Cátedra Ínsper Palavra Aberta

Com aulas e seminários, a Cátedra discutiu temas atuais relacionados à 

liberdade de expressão e econômica

Voltada à pesquisa e ao ensino do tema da liberdade de expressão, em suas diferentes 

dimensões, de pensamento, comunicação e imprensa, a Cátedra Insper Palavra Aberta 

desenvolve estudos sobre o impacto da liberdade no desenvolvimento do País, bem como 

apoia a revisão e formulação de políticas públicas e regramentos institucionais nessa 

temática. 

Neste ano, realizamos dois eventos, que reuniram mais de 400 pessoas. São eles:

- “Jornalismo: o papel da mídia profissional na era da democracia digital”,  com a 

participação de João Gabriel de Lima (Insper/ Estado SP), Hélio Gurovitz (Globo) e 

Adriana Garcia (ProJor);

- “A MP da Liberdade Econômica, viabilidade econômica e seus impactos no mercado”, 

com a presença de Paulo Uebel (Ministério da Economia) como palestrante principal e de 

Luiz Lara (Publicitário), Wilson Poit (Sebrae-SP) e Luciana Yeung (Insper) como 

debatedores.
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Cátedra ESPM Palavra Aberta

Discussões com grandes especialistas marcaram o ano da Cátedra voltada 

para Educação, Mídia e Consumo

A abertura da Cátedra Comunicação, Educação e Consumo em 2019 teve a participação 

da Profª. Dra. Isabel Ferin Cunha, que é professora da Universidade de Coimbra e da 

Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e uma das principais vozes da educação midiática 

na Europa. O evento contou com a presença de mais de 40 pesquisadores do curso de 

mestrado e doutorado da ESPM.

O segundo evento realizado foi a Aula Magna com a presença do prof. Tomás Durán, 

colombiano e diretor acadêmico da Universidade CUN em Bogotá, que apresentou seu 

estudo sobre o cenário da educação para o consumo de informação e políticas públicas 

na América Latina.
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13ª. Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão

O evento reuniu deputados para discutir a importância da liberdade de 

imprensa e a responsabilidade

A 13ª edição da Conferência ocorreu no dia 21 de maio com o tema “Liberdade de 

Imprensa e Responsabilidade” e contou com a presença mais de 60 participantes. A mesa 

de abertura, que teve as presenças de Fábio Gallo (ANER), Marcelo Rech (ANJ), Paulo 

Tonet Camargo (ABERT) e Dep. Evair Vieira de Melo (PP/ES), marcou as comemorações 

dos 40 anos da ANJ.

O painel principal teve a participação dos Deputados Marcel van Hattem (Novo/RS) e 

Dep. Orlando Silva (Secr. Part., Interação e Mídias Digitais – PC do B/SP), e do jornalista 

Fernando Rodrigues (Poder 360), e contou com a moderação de Gerson Camarotti

(Comentarista político GloboNews, Bom Dia Brasil, CBN e G1). Dentre os principais 

assuntos debatidos, é possível destacar o compromisso da imprensa em cumprir seu 

principal papel de informar a população e a responsabilidade das plataformas na 

disseminação de informações.
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Acordo de Cooperação UNESCO

Iniciativa visa a formação de professores ainda nos cursos de Pedagogia e 

Letras

O Instituto Palavra Aberta e a UNESCO no Brasil uniram-se em uma parceria em prol da 

Educação Midiática, com foco na formação de professores. Para as instituições, há uma 

excelente oportunidade para se trabalhar o tema nas escolas, uma vez que esse está 

contemplado em diversas áreas da Base Nacional Comum Curricular (BNNC), tanto nas 

competências gerais como nas habilidades específicas.

A primeira ação da parceria é voltada à construção de um currículo para formação de 

professores a partir de diretrizes já publicadas pela UNESCO, incluindo o trabalho para a 

sua implementação em cursos de Pedagogia (Licenciatura) e Letras.

O evento de lançamento, realizado em abril, contou com palestras sobre o tema 

proferidas pela Deputada Federal Dorinha Seabra, Presidente da Frente Parlamentar 

Mista de Educação, e pelo Gerente Geral do Canal Futura, João Alegria.
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Programa de Enfrentamento à Desinformação – Eleições 2020

Ao todo, 34 instituições, entre partidos políticos e entidades públicas e 

privadas, assinaram termo de adesão à iniciativa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou o Programa de Enfrentamento à Desinformação 

com Foco nas Eleições 2020. O Palavra Aberta foi uma das entidades que assinaram o 

termo de adesão ao programa, que tem a finalidade de enfrentar os efeitos negativos 

provocados pela desinformação à imagem e à credibilidade da Justiça Eleitoral, à 

realização das eleições e aos atores envolvidos no pleito.

O programa foi organizado em seis eixos temáticos, e dentre eles, há o tema da 

Alfabetização Midiática e Informacional, uma das atuais bandeiras do Palavra Aberta. 

Além do programa, o TSE também organizou um evento em maio e o Instituto contribuiu 

levando o tema liberdade de expressão x crime contra a honra, em mesa com a presença 

da dra. Raquel Branquinho, Procuradora da República - Coordenadora da Área Criminal 

do MPF; Dr. Flúvio Cardinelle Oliveira Garcia, Delegado da Polícia Federal; Dra. Taís 

Gasparian, Advogada especialista em liberdade de expressão, e Patrícia Blanco. 
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Programa de Educação Midiática – EducaMídia

Palavra Aberta lança programa de educação midiática com apoio do 

Google.org.

O Instituto Palavra Aberta lançou o EducaMídia – Programa de Educação Midiática, que 

tem por objetivo difundir o tema no Brasil e fornecer suporte e ferramentas para que 

crianças e jovens desenvolvam as habilidades necessárias para consumir informação de 

forma segura e responsável. O projeto conta com um investimento de R$ 4 milhões do 

Google.org, braço de filantropia do Google, em dois anos.

Para a presidente-executiva do Palavra Aberta, Patricia Blanco, a mudança na forma 

como consumimos, produzimos e compartilhamos informações exige novas habilidades e 

o EducaMídia nasce como resposta na área de educação a esse desafiador contexto social 

em que vivemos, marcado pela poluição informacional, pela fusão dos papéis de 

consumidor e produtor de conteúdo e pelo aumento da intolerância. 

Estruturado em 2 pilares centrais, o programa está focado em ações de engajamento (a 

formação de professores, apoio a formuladores de políticas públicas e sensibilização da 

sociedade para o tema) e conteúdo (recursos para formação e pesquisa, materiais e 

ferramentas para a sala de aula alinhados com a BNCC).
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Site EducaMídia

A plataforma tem como objetivo reunir materiais de apoio aos professores

Lançado em junho de 2019, o site do EducaMídia (educamidia.org.br) é uma plataforma 

aberta de recursos didáticos para professores de todas as disciplinas. Todos os conteúdos 

oferecidos são gratuitos e atualmente estão disponíveis planos de aula, um curso de 

educação à distância e materiais pedagógicos.

Desde o seu lançamento, o site acumula mais de 16 mil usuários, que navegaram por 25 

mil sessões, com tempo médio de navegação de 54 minutos. Além disso, 48% dos acessos 

são feitos de forma direta, evidenciando que o termo tem sido incorporado pela 

sociedade e que o EducaMídia é fonte de informação.

A área mais acessada da plataforma é a de Recursos (composta por materiais 

pedagógicos e o EAD), seguida pela página de habilidades e objetivos.
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Formações de multiplicadores

Ampliar a atuação e disseminação por meio de facilitadores.

Em 2019, realizamos 3 formações nas cidades de Recife, Brasília e Rio de Janeiro. O foco 

desses encontros foi a capacitação de facilitadores e formadores do projeto, para 

atuarem multiplicando o conhecimento e a prática de educação midiática nas suas 

respectivas escolas e redes.

Nessas formações, tratamos de diversos temas, tais quais: uso das ferramentas digitais; 

estratégias inovadoras de aprendizagem e colaboração; empoderamento de professores, 

líderes educacionais e alunos; co-construção de conhecimento; comunicação e 

instrumentalização didática. O objetivo é potencializar pensamentos e talentos múltiplos 

da equipe envolvida, promovendo entre o grupo a geração de insights, ideias, e 

prototipação de soluções, além do aprofundamento das experiências de aprendizagem 

de forma a criar uma rede que promova a ampliação do projeto em escala nacional.
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Inova Educação 

Parcerias com secretarias de educação para ampliar o alcance.

O Inova Educação foi criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com o 

propósito de oferecer novas oportunidades para todos os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio do Estado de São Paulo.

O Programa traz inovações para que as atividades educativas sejam mais alinhadas às 

vocações, desejos e realidades de cada um. Entre as novidades, estão ações para promover o 

desenvolvimento intelectual, emocional, social e cultural de cada estudante; reduzir a evasão 

escolar; melhorar o clima nas escolas; fortalecer a ação dos professores e criar novos vínculos 

com os alunos.

Tais objetivos serão concretizados de diversas formas, e uma delas é o oferecimento de novas 

disciplinas, denominadas eletivas. E um dos temas será sobre Educação Midiática, composta 

por planos de aula direcionados para 6º. e 7º. anos,  8º. e 9º. ano e Ensino Médio, com 45 

minutos de duração cada.

O programa estará disponível em 2020 para todas as escolas da rede estadual, composta por 

mais de 2 milhões de alunos e 5 mil escolas.
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Ações de Advocacy

O Instituto participa de diversos conselhos em prol das liberdades, tais quais:

• Conselho Comunicação Social – CCS;

• Conselho de Ética do CONAR;

• Conselho Nacional de Combate a Pirataria – MJ;

• Comissão Permanente de Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos 

Humanos (CNDH);

• GapMil (Global Aliance for Partnership on Media and Information Literacy);

• Conselheira na Comissão Especial de Liberdade de Imprensa na OAB-SP;

• Adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE.



Av. Pedroso de Morais, 1.619, cj. 109, CEP 05420-002, São Paulo (SP)

www.palavraaberta.org.br

Tel: 11 3034-5295

Quanto mais você sabe, 

melhor você decide.


