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Quem Somos



A liberdade de expressão no centro 

do debate

Ao longo de 2021, os limites do direito à livre 

expressão estiveram no topo da agenda 

pública brasileira, quase sempre cercados por 

polêmicas.

Se bem aplicada, a liberdade de expressão é 

um dos pilares da plena cidadania. Garante a 

diversidade e a pluralidade nas sociedades, 

permitindo a participação de todos nos grandes 

debates. 

Por outro lado, a liberdade de expressão não 

pode ser usada como escudo de proteção para 

a prática de crimes, proliferação de discurso de 

ódio, ou qualquer iniciativa de desinformação 

que polua o ambiente informacional e 

democrático. O mau uso da liberdade de 

expressão pode acarretar em restrições e 

cerceamento ao livre fluxo de ideias.

A verdade é que, com a ampliação do universo 

da informação, a liberdade de expressão 

requer novas abordagens para a sua defesa.

O Palavra Aberta está atualizado em relação a 

esse importante debate e neste ano, fizemos uma 

profunda reflexão sobre essa temática 

fundamental, reforçando-a com a divulgação de 

uma nova Carta de Princípios. O documento 

explicita e reforça a crença do Instituto de que não 

há caminho diferente para a construção de uma 

sociedade democrática senão aquele que fortaleça 

a liberdade de expressão.

2021 foi marcado também pela consolidação do 

EducaMídia em âmbito nacional, considerado hoje 

o maior programa de educação midiática em 

andamento no Brasil. Ao todo, foram mais de 1,5 

milhão de pessoas impactadas – de alunos e 

educadores a formuladores de políticas públicas –

com os materiais pedagógicos, recursos, eventos e 

formações realizadas ao longo do ano.

E esses dois temas - liberdade de expressão e 

educação midiática – não podem sair da agenda 

em 2022. Devem sim ser ampliados e reforçados 

visando o empoderamento dos cidadãos e, com 

isso, o exercício pleno desse direito humano 

essencial e fundamental para a democracia. 

Patricia Blanco
Presidente Executiva
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Nossa causa

Com a ampliação do universo da informação, a liberdade de expressão 
requer novas abordagens para a sua defesa. As novas formas de 
comunicação, que contam com uma gama cada vez maior de veículos e 
mídias interativas – espaços de debate e comentários em sites de notícias, 
plataformas de redes sociais, aplicativos de mensagens, entre outros –, 
têm ensejado dúvidas sobre as fronteiras da liberdade de expressão e, 
muitas vezes, um sombreamento em relação ao exercício desse direito 
garantido pela Constituição Federal. 

Com o objetivo de colaborar com o ambiente informacional, o Instituto 
Palavra Aberta renova aqui os seus valores e princípios. Dessa forma, 
pretende contribuir na tarefa de preservar a qualidade do debate público, 
para que todos possam desfrutar de maneira ética e responsável a 
liberdade de expressão e fortalecer a democracia.

Conheça aqui a nossa carta de princípios.
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Associados efetivos

Associados fundadores

Parceiros acadêmicos

Associados colaboradores

Entidade parceira



Bruno Ferreira
Assessor pedagógico
EducaMídia
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Saula Ramos
Gerente de projetos

Catarina Porto Alegre
Assistente de parcerias

Mariana Ochs
Coordenadora do 
EducaMídia

Mariana Mandelli
Coordenadora de 
comunicação

Elisa Thobias
Assistente 
de comunicação

A Equipe

Daniela Ramos
Assistente 

Daniela Machado
Coordenadora do 
EducaMídia



Conselho Diretor

Patricia Blanco 
(Presidente)

Flávio Lara Resende
Judith Brito
Marcelo Lacerda
Marcelo Rech
Marcelo Salles Gomes
Mario D’Andrea
Mônica Guise Rosina
Paulo Tonet Camargo
Rafael Menin Soriano
Roberto Franco

Conselho Fiscal

Alexandre Gibotti
Cristiano Flores
Regina Bucco
Ricardo Pedreira

Conselho Consultivo

Ana Cristina Rosa
Carlos Ayres Britto
Eugênio Bucci
Fernando Luís Schüler
Gilberto Leifert
Marcelo Muscogliati
Mônica Waldvogel
Ricardo Gandour
Roberto Muylaert
Sérgio Fausto

Conselho EducaMídia

Alexandre V. Sayad
Antonio Góis
Cláudia Costin
Cristina Helena P. de 
Mello
Ismar de Oliveira Soares
João Alegria
Vera Iaconelli
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Palavra Aberta

SEGUIDORES

EducaMídia

SEGUIDORES

3.702
14% vs 2020

5.745
64% vs 2020

1.080
dobro vs 2020

1.961
67% vs 2020

19.047
42% vs 2020

44.400
24% vs 2020

4.910
200% vs 2020

7.647
280% vs 2020

EducaMídia 60+

SEGUIDORES

228

362

208



Foram mais de 50 matérias, reportagens, artigos, 

entrevistas nos principais veículos de comunicação do 

Brasil.

Imprensa

link para matéria

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/09/veja-como-os-idosos-estao-aprendendo-a-escapar-das-armadilhas-do-mundo-digital.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=jn&utm_content=post
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/09/veja-como-os-idosos-estao-aprendendo-a-escapar-das-armadilhas-do-mundo-digital.ghtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=jn&utm_content=post


Palestras e eventos

Nossa equipe foi 
convidada a participar de 
diversos seminários, 
palestras, lives e eventos 
de formação nas mais 
diferentes localidades, 
em todos os Estados do 
Brasil, para tratar de 
temas como liberdade de 
expressão, liberdade de 
imprensa, educação 
midiática, democracia, 
entre outros.
O mapa de impacto ao 
lado mostra as regiões 
alcançadas e a 
consolidação da 
presença nacional 
Instituto. 
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193 mil professores 

impactados
Mais de 1.260 milhão de alunos

449 formadores de opinião e 

formuladores de políticas 

públicas

83 mil visualizações

11 mil horas de exibição

676 certificados nas 

formações

8.500 downloads

403 livros vendidos



Centro de Estudos



Cátedra ESPM

A cátedra Comunicação, Educação e Consumo foi criada em 2017 com objetivo 
promover estudos e pesquisas acadêmicas sobre a relação entre esses temas e os 
possíveis impactos na sociedade. Para isso, além o apoio a pesquisadores, oferece 
cursos para professores–formadores e multiplicadores das redes particular e 
estadual e promove a divulgação de artigos e materiais educativos sobre o uso dos 
meios em mídia digital, com acesso livre, para a população em geral.

Dentro da programação, neste ano realizamos a 3ª Jornada de Comunicação 
Educação e Consumo, em maio e o  Congresso Internacional em Comunicação e 
Consumo em outubro.
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Comissão sobre Liberdade de Expressão OAB/SP

Em dezembro de 2021, em parceria com a OAB/SP, lançamos  o  livro Liberdade de 
Imprensa Contemporânea. A publicação conta com 13 artigos elaborados por 
membros da Comissão da Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do 
Brasil-Seção São Paulo (OAB-SP), que aprofunda e coloca luz em boa parte dos 
desafios impostos a todos os brasileiros na defesa intransigente da liberdade de 
expressão e de imprensa.

A publicação pode ser acessada gratuitamente, por meio deste link.
PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

EVENTOS E PUBLICAÇÕES

ADVOCACY

https://www.palavraaberta.org.br/biblioteca


Guia Alfamed de Educação Midiática

Rede Interuniversitária Euro-americana de Investigação em Competências 
Midiáticas para a Cidadania (Alfamed), em parceria com o Instituto Palavra Aberta, 
lançou seu currículo de formação de professores em educação midiática em 
português. 

Para o lançamento, foi realizado um  webinar com a participação do presidente da 
Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação 
(ABPEducom), Ismar de Oliveira Soares e do pesquisador e professor da 
Universidade de Huelva (Espanha), Ignacio Aguaded. A iniciativa contou com o 
apoio da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), do Programa Virtual de 
Formação (Provifor-UFU), da RIARCOM – Criatividade, Inovação Comunicação e 
Marketing e da ABPEducom.
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Projetos e Ações



Palestras e lives com parceiros

Além de nossos próprios seminários e formações, tivemos a oportunidade de 
participar como convidados e palestrantes em eventos organizados por parceiros 
em todas as regiões do país.

Os temas abordados foram:
_ Liberdade de Expressão e Imprensa
_ Educação Midiática
_ Cidadania
_ Desinformação e Fake News, entre outros

O público-alvo é composto por formadores de opinião, professores, gestores 
públicos, influenciadores digitais, além de estudantes das redes públicas e 
privadas.

O conteúdo fica disponível no You Tube do Instituto Palavra Aberta e do 
EducaMídia.PALAVRA DA PRESIDENTE 
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Lives EducaMídia

As lives realizadas pelo EducaMídia são grandes oportunidades para a 
aproximação com educadores, além de disponibilizar recursos, ferramentas e 
exemplos de como adotar a educação midiática na prática.

Todos os episódios estão disponibilizados em nosso site e podem ser acessados a 
qualquer momento.PALAVRA DA PRESIDENTE 
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Educação midiática no dia a dia

O Instituto Palavra Aberta lançou uma websérie de animações com o objetivo de 
mostrar ao público infanto-juvenil a importância da educação midiática no nosso 
cotidiano. Com o nome de Educação Midiática no Dia a Dia, a série conta com seis 
episódios e já está disponível no nosso canal no YouTube.

Preparar as crianças e os jovens para aprender com senso crítico e responsabilidade 
no século 21 inclui considerar o impacto das mídias na vida deles, em todas as esferas 
e relações sociais. Educar para a informação é um jeito de formar cidadãos livres e 
aptos a fazer escolhas conscientes. É mudar a relação dos jovens com o 
conhecimento, para que saibam aprender a aprender. É educar para a vida em um 
mundo cada vez mais conectado. Isso é educação midiática.
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Porvir

O Porvir é a principal plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações 
educacionais do Brasil.  A parceria do Palavra Aberta com o site contou com a 
publicação de 7 conteúdos de educação midiática, mais de 150 publicações nas 
redes sociais, newsletter, somando  uma audiência de 300 mil  impactos.

Para conhecer os conteúdos, acesse  o site do Porvir.

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

https://porvir.org/?s=educamidia&buscar=Enviar


Corações e Mentes

Lançamos, junto com a Plataforma Democrática, o livro “Corações e mentes - pensando de 
forma autônoma fora e dentro da internet”.

O mundo virtual está cada vez mais presente no nosso cotidiano, como principal fonte de 
informação, meio de comunicação e convivência. A preocupação com seus efeitos negativos 
tem levado a esforços educativos que se concentram  no desenvolvimento da capacidade de 
discernimento crítico dentro do universo de informações e mensagens que circulam na 
internet.

O objetivo deste texto é apresentar as principais competências cognitivas, em particular os 
vieses cognitivos que influenciam nossa capacidade reflexiva e nossas emoções, limitando 
nosso potencial de nos orientar, dentro e fora da internet, por valores de respeito ao 
próximo e por nossa capacidade de reflexão e discernimento. 
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Corações e Mentes - para famílias

As crianças de hoje já nasceram em um mundo em que a internet é onipresente, como 
principal meio de comunicação, convivência e fonte de informação. Sabem desbloquear um 
celular desde bebês e com seus dedos ágeis parecem dominar o uso das novas tecnologias. 

Mas será que isso significa que entendem as implicações do que estão fazendo? Assim como 
precisamos educar nossas crianças a conviver no espaço físico, é importante também educá-
las para conviver no mundo virtual. Pensando nesta temática, foi lançado, em parceria com o 
CETIC e a Plataforma Democrática, o livro Corações e Mentes - pensando de forma 
autônoma dentro e fora da internet - guia para famílias. 

O guia pode ser acessado gratuitamente por meio deste link.
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Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - SEDUC-SP

Em parceria com a SEDUC-SP, participamos de diversas ações voltadas para 
alunos e professores da rede:

- Eletivas: construção de eletivas sobre educação midiática voltada para o 
ensino fundamental 2 e médio. São 32 aulas, com 45 minutos de duração 
que abordam o tema.

- Mão na massa: oficinas com temas diversos realizadas ao vivo para alunos 
da rede.

- Tecnologia e Inovação: construção dos planos de aula para a disciplina, 
composto de material  para professores e alunos (anos finais do ensino 
fundamental e ensino médio). Todo o conteúdo de letramento digital  e 
informacional foi construído pela equipe do EducaMídia.
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Formações EducaMídia – On line

O EducaMídia tem como principal objetivo capacitar educadores para 
multiplicar boas práticas de educação midiática em seus contextos 
educacionais. Os educadores selecionados no processo passam por uma 
formação de 30 horas, acompanhamento da equipe EducaMídia para a 
implementação do projeto de multiplicação e certificação de participação 
emitida pelo Instituto Palavra Aberta.

Este ano realizamos 2 formações, que totalizaram mais de 600 certificados, no 
modelo on line, com participantes de todo Brasil.
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Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

Uma imprensa livre e independente é essencial em todos os momentos, mas é 
particularmente crucial durante uma crise de saúde pública como a que 
enfrentamos neste ano. No momento em que muitos buscam informações 
confiáveis, é vital o papel de comunicadores e jornalistas profissionais, treinados 
para apurar as informações e fornecer orientações com base em fatos e dados.

O tema de 2021, “Informação como bem público”, destacou o papel essencial do 
jornalismo livre e independente na produção de notícias. Chamou a atenção 
também sobre a importância da informação verificada de interesse público, e 
alerta sobre a necessidade de se garantir a segurança dos jornalistas. 



Workshop sobre educação midiática e o futuro do jornalismo

Realizamos, nos meses de maio e junho, o workshop sobre Educação Midiática e o 
Futuro do Jornalismo, em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) e a Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca), com apoio 
da Unesco no Brasil. Dedicado a  jornalistas profissionais e estudantes de jornalismo, 
o workshop contou com a participação de mais de 200 interessados em 2 dias de 
evento.

O evento ocorreu dentro das comemorações do Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa. A ideia é que os jornalistas reflitam sobre seu papel na formação de um 
público mais crítico e engajado, apto a defender o jornalismo profissional como pilar 
da democracia.
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Instituto Singularidades

O Instituto Singularidades é uma das referências nacionais na formação de 
professores, gestores e outros especialistas da área de educação.

Em 2021, o Palavra Aberta realizou uma formação on line, contando com 89 
educadores de diversas áreas e potencial de multiplicar práticas de educação 
midiática. Com foco na criação de conteúdos, a trilha do EducaMídia levou os 
participantes a considerar o desenvolvimento de habilidades midiáticas 
juntamente com os objetivos curriculares.
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FuturEd | Jornalismo e Liberdade de Imprensa

Qual é a importância do jornalismo? E por que mesmo quem não é jornalista deve 
conhecer essa atividade? Estas 2 perguntas nortearam os 2 dias de oficina para 
jovens de 15 à 18 anos, realizado em parceria com a Casa Thomas Jefferson.
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Aluno Tutor - Nuvem Mestra

O programa Aluno Tutor é realizado desde 2017 pela consultoria 
educacional Nuvem Mestra e busca uma educação em que o aluno não é um 
espectador, mas sim “aprende com a mão na massa”, é valorizado e visto 
como alguém que  colabora e é responsável por seu aprendizado. O 
programa também muda a mentalidade de que é só o professor quem ensina 
– a escola é um ambiente em que todos têm algo a ensinar e algo a aprender.

Em parceria com o programa, o EducaMídia certificou alunos com o selo 
Aluno Tutor EducaMídia. Foram realizadas 13 aulas on-line para 77 escolas 
parceiras, somando uma audiência de mais de 2.500 visualizações.
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#RedesParaOBem

O Instituto Palavra Aberta lançou, com apoio do Twitter Brasil, um conjunto de 
planos de aula e animações que incentivam o uso fortalecedor e responsável das 
redes sociais. Os recursos, voltados principalmente para professores, mostram como 
as plataformas podem ser uma ponte entre o conhecimento construído na escola e 
possibilidades reais de atuação dos jovens na sociedade.

A campanha recebe o nome de #RedesParaOBem e seu conteúdo pode ser 
encontrado no site do EducaMídia. Todos os materiais contemplam dois eixos de 
atuação dos estudantes: como consumidores reflexivos de conteúdo e também como 
produtores, já que as redes abrem espaço para a autoexpressão. Além disso, partem 
da ideia de que todos podem contribuir de alguma maneira para que as plataformas 
sejam um ambiente mais positivo e propício ao debate respeitoso de ideias.
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https://educamidia.org.br/planos-de-aula


Os bastidores do jornalismo

Com o objetivo de dar transparência ao trabalho da imprensa, o documentário 
“Os Bastidores do Jornalismo”, mostra como o jornalismo é fundamental para a 
sustentação da democracia. A iniciativa contou com apoio do Facebook e foi 
realizado em cooperação com a Unesco Brasil.

O vídeo promove o entendimento do jornalismo e os cuidados que devem ser 
tomados com a informação antes de torná-la pública. Dessa forma, incentiva não 
apenas a defesa da imprensa como instituição essencial nas sociedades 
democráticas, mas também apresenta métodos e protocolos que podem ser 
adotados e seguidos por toda a população na hora de consumir informação e 
saber identificá-la corretamente, auxiliando no combate à desinformação.
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Guia da Educação Midiática

Em 2021 demos continuidade a divulgação do Guia da Educação Midiática e iniciamos a 
comercialização do exemplar impresso,  a preço de custo, via Amazon. Durante o ano 
foram 8.500 downloads gratuítos e 403 vendas.

O livro tem como objetivo convidar educadores e demais agentes ligados à educação a 
refletirem sobre a importância e a urgência de prepararmos crianças e jovens para uma 
relação rica e fortalecedora com as mídias. 
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APOIO



Instituto Kabu

Este ano firmamos uma parceria com o Instituto Kabu, que trabalha para garantir a 
sobrevivência dos Kayapó Mekrãgnotí. O grupo indigena está localizado em uma região de 
intensa pressão no estado do Pará, onde a especulação imobiliária e a grilagem de terras 
ainda é uma realidade.

Em julho fizemos oficinas para as lideranças e jovens mostrando a importância de saber ler 
criticamente as informações. 
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IFRO (Instituto Federal de Rondônia)

O IFRO é uma instituição especializada na oferta de educação profissional e tecnológica 
atuando também na educação básica e superior, na pesquisa e no desenvolvimento de 
produtos e serviços em estreita articulação com a sociedade.

Realizamos o curso de formação de 30 horas para mais de 200 inscritos, com aulas ao vivo 
e um time de facilitadores que avaliaram o projeto final apresentado pelos cursistas. 
Haviam representantes de todos os municípios do Estado, bem como comunidades 
indígenas e rurais.
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Parceria com Consed e SEDUCs

Firmamos um termo de cooperação com o Consed (Conselho Nacional de Secretários de 
Educação), que visa a formação de profissionais que atuam nas secretarias estaduais de 
educação, com foco em letramento digital e midiático. 

A parceria se estende para as Secretarias de Educação de todos os estados brasileiros, 
cujas formações já começaram nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Roraima.
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Dia da Democracia

O Instituto Palavra Aberta e a Câmara dos Deputados, por meio do Centro de 
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) e do Plenarinho, realizaram uma 
série de ações nas redes sociais em homenagem ao mês da democracia.

No dia 15 de setembro, é comemorado o Dia Internacional da Democracia, data 
criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reforçar a necessidade de 
promover a democratização, o desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos 
e as liberdades fundamentais*.

As ações concentraram esforços nas redes sociais do EducaMídia e do Plenarinho e o 
lançamento de um novo um material didático que aborda o assunto e pode ser 
acessado neste link.
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https://educamidia.org.br/recurso/e-book-educacao-midiatica-e-democracia


1ª Semana da Imprensa no Brasil

O exercício da liberdade de imprensa e a valorização do jornalismo profissional se 
tornam, a cada dia, mais fundamentais para os atuais desafios que vivemos, e, por 
isso, são temas que devem estar no cotidiano de todo cidadão. 

É com o objetivo de levá-los à pauta, inclusive nas escolas e entre crianças e 
adolescentes, em outubro foi realizada a 1ª Semana da Imprensa no Brasil, promovida 
pelo jornal Joca, com correalização da Jeduca – Associação de Jornalistas de 
Educação e do Instituto Palavra Aberta, além do apoio de associações de jornalistas e 
mídias de todo o país.

Escolas e educadores contaram com diversos recursos e conteúdos gratuitos 
disponíveis no site da Semana da Imprensa para trabalhar com seus estudantes 
temáticas relacionadas ao jornalismo, educação midiática, entre outras. 
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Global MIL Week

Entre 24 e 31 de outubro aconteceu a Global Media and Information Literacy Week 
2020, um evento anual promovido pela UNESCO com o objetivo de conscientizar a 
sociedade sobre a importância da educação midiática. 

Edição de 2021 discutiu a alfabetização midiática e informacional para o bem público, 
indispensável ao pleno exercício da cidadania. Temas como liberdade de expressão, 
acesso à informação, combate à desinformação e aos discursos de ódio e a 
necessidade de desenvolver a criticidade frente às mensagens midiáticas orientam os 
debates online que integram a programação desse encontro mundial de 
pesquisadores, formuladores de políticas públicas e representantes de organizações 
dedicadas à questão.
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Lançamento do EducaMídia 60+

A internet e as redes sociais mudaram totalmente a maneira como nos comunicamos. Hoje, 
podemos receber informações que chegam de todos os cantos do planeta, além de criar e 
publicar conteúdo — fazendo nossa voz chegar cada vez mais longe. Mas será que estamos 
realmente preparados para aproveitar tudo o que este vasto universo da informação pode 
nos proporcionar?

O EducaMídia 60+ é o programa criado para que pessoas com mais de 60 anos de idade, um 
grupo tão significativo da população brasileira, desenvolvam as habilidades necessárias 
para participar plenamente da sociedade conectada. O site, lançado em outubro, tem uma 
coleção de dicas e materiais para que as pessoas naveguem com segurança pela internet, 
aproveitando todas as oportunidades de comunicação e conexão que a tecnologia nos 
oferece.

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY

https://60mais.educamidia.org.br/


EducaMídia 60+ | Aprenda com uma Avó

Aprenda com uma Avó é um projeto do Olabi, organização que trabalha pela 
democratização das novas tecnologias na construção de um futuro mais diverso e justo. O 
projeto existe desde 2019 e, com a pandemia do Coronavirus, ganhou o formato on line.  O 
objetivo é conectar avós habilidosas a pessoas interessadas nos conhecimentos e 
experiências dessas avós.

Realizamos, como parte do programa EducaMídia 60+, duas oficinas piloto com um grupo 
de 15 avós sobre os temas da desinformação e golpes. Além disso, tivemos o apoio da 
Embaixada Americana para a realização dos eventos.

PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

PROJETOS E AÇÕES

ADVOCACY



EducaMídia 60+ | Workshop com influenciadores digitais

Em conjunto com a Embaixada Americana e o Redes Cordiais, apoiamos a realização de 
um workshop com influenciadores digitais 60+, com o objetivo de dar ferramentas e 
argumentos para que este público trate sobre o tema da desinformação em seus canais 
nas redes sociais.

Foram convidados influenciadores que cobrem diferentes temas e reúnem um vasto 
espectro de olhares, permitindo que a discussão tenha sido rica e promovesse a troca de 
experiência entre os participantes. 

Dentre os participantes, haviam políticos de partidos de diferentes ideologias,
antropólogos, jornalistas, influenciadores do cotidiano, de viagens, de saúde e de 
cozinha, e pessoas que trabalham diretamente com o tema envelhecimento.
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Vaga Lume

A ONG Vaga Lume atua desde 2001 entregando livros para comunidades rurais e 
ribeirinhas da Amazônia. Com a necessidade de conexão à internet cada vez mais 
latente, 2 comunidades foram selecionadas para um programa de inclusão digital.

O EducaMídia desenvolveu um curso de 6 horas sobre letramento informacional com 
o objetivo de ajudar as comunidades usarem a internet de forma consciente e 
responsável. Esse curso será aplicado ao longo de 2022. 
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Furando a bolha

Realizamos, junto com diversos parceiros, uma jornada de design para o combate à 
desinformação. A poluição informacional é um dos grandes desafios do nosso tempo, já que o 
acesso a informações confiáveis é direito de todo cidadão e pilar fundamental da democracia. 
O Brasil tem muitas populações vulneráveis, sem acesso a educação de qualidade ou mesmo 
serviços básicos, e a vulnerabilidade informacional é um dos reflexos dessa exclusão. 

Por outro lado, há uma grande rede de organizações da sociedade civil que atuam pela 
inclusão desses grupos. Como podemos fazer para o conteúdo do EducaMídia chegar a essas 
organizações? Que solução podemos desenvolver para que essas organizações possam atuar 
em seus territórios, dentro de suas ações educativas e de inclusão já existentes?

Com o grande desafio de chegar aos ambientes não formais de aprendizagem, construiremos 
um produto para ser disseminado à todos os públicos.
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Guia Prático para Gestores - Educação Midiática em Rede

Em novembro de 2021 lançamos o Guia Prático para Gestores - Educação Midiática em 
Rede. 

Entendemos a educação midiática como pré-requisito para o exercício pleno da 
cidadania, além de abordagem essencial para um aprendizado mais autêntico, 
significativo e alinhado com as demandas do século 21. Neste guia, o EducaMídia 
apresenta sua proposta para a implementação sustentável da educação midiática nas 
redes de ensino - públicas e privadas - de todo o país.
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Advocacy



Ações de advocacy

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

- Participação em Comissões / Conselhos: 

- Conselho Comunicação Social – CCS;

- Conselho de Ética do CONAR;

- Comissão Permanente de Liberdade de Expressão do Conselho 
Nacional de Direitos Humanos (CNDH);

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

- Participação na Comissão Especial de Liberdade de Imprensa na OAB-SP;

- Adesão ao Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE

- Membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo
PALAVRA DA PRESIDENTE 

QUEM SOMOS

NOSSOS NÚMEROS

CENTRO DE ESTUDOS

EVENTOS E PUBLICAÇÕES

ADVOCACY



Quanto mais você sabe, melhor você decide.


