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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. 



2018:

um ano marcante

Que ano marcante, para dizer o mínimo. 2018 foi intenso, cheio de

acontecimentos, de disputas das mais diversas, de debates, informação,

desinformação. Tudo o que se poderia esperar de um ano com Copa do

Mundo e eleições presidenciais. Mas 2018 foi além, entrará para a história

como um ano de grandes transformações e rupturas.

Rupturas como processos antigos, técnicas consolidadas na forma de fazer

política e de conquistar votos. Transformações imensas na forma como

consumimos e produzimos informação. Nunca tivemos tanta liberdade, e ao

mesmo tempo, nunca fomos tão censurados. Uma censura diferente dos

moldes anteriores, representada sob a forma da intolerância e de ataques

daqueles que não concordam com um ponto de vista diferente, com opiniões

contrárias e com a livre expressão de ideias.

Tivemos que aprender palavras novas que representam grandes desafios:

desinformação, Fake News, agências de checagem, memes, fatos

alternativos, deep fake, post patrocinado, algorítimos, bolhas informativas e

tantas outras.

Se, por um lado, tivemos que nos reinventar para superar os obstáculos, por

outro, saímos mais fortes. Organizamos coalizões inéditas para desbancar

boatos que pudessem afetar o resultados das eleições, fizemos parcerias

para levar a informação correta ao público, unimos esforços para

desenvolver ferramentas para que todos pudessem se defender e ao mesmo

tempo participar ativamente nesse processo tão intenso que se tornou a

comunicação nos dias atuais.

E mesmo diante de todos estes acontecimentos, nossa liberdade de

expressão continua intacta e ainda mais fortalecida. Nunca se precisou tanto

da imprensa, nunca a imprensa precisou tanto de nós para defende-la é

verdade. Mas a liberdade se consolida e tem como seu escudo protetor, a

Constituição Brasileira, que neste ano completou 30 anos.

Para o Palavra Aberta, 2018 foi um ano incrível. Muitas ações que

consolidaram ainda mais a atuação do Instituto na defesa e promoção da

liberdade de expressão. E não paramos por aí, lançamos sementes de

projetos importantes para 2019. Um deles, talvez aquele que terá grande

impacto nas próximas gerações: a educação midiática. Palavra nova para

apresentar um desafio antigo: como desenvolver o senso crítico em crianças

e adolescentes para que possam se tornar cidadãos mais atuantes, mais

autônomos e, principalmente mais confiantes para exercerem a sua

liberdade e cidadania.

Desafio de longuíssimo prazo, mas que precisa ser encarado com urgência

por todos aqueles que acreditam na democracia. Uma boa meta para 2019,

não é mesmo?

Patricia Blanco - Presidente
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números
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Textos mais acessados

# Título Autor Acessos

1 Era da pós-verdade Patricia Blanco 4005

2 Eleições e Democracia Francisco Viana 2395

3 Liberdade de Expressão e censura na atualidade Francisco Viana 1233

4 Liberdade: o que é, o que a garante, tendências e no Brasil? Francisco Viana 787

5 Nunca saberemos o que aconteceu nesta eleição Carlos Muller 749

nosso

site
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Cátedra Palavra Aberta ESPM

Em março de 2018, lançamos a Cátedra Palavra Aberta ESPM, cujo objetivo é estabelecer
a promoção conjunta de atividades educacionais, culturais, técnicas e científicas
voltadas ao tema Educação Midiática

A primeira ação aconteceu em março, com a realização do Seminário Internacional
Educação, Mídia e Consumo. Tivemos mais de 160 participantes, entre professores e
profissionais de educação (50%) e mais de 4.700 pessoas alcanças no Facebook.

O evento contou com a presença de palestrantes internacionais, como Renee Hobbs (EUA)
e Isabel Ferin (Portugal), Adauto Soares (Unesco), Prof Ismar Soares (USP), Adilson Citelli
(USP).

Pesquisa:

• 96% dos participantes ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos

• 88% consideraram o conteúdo como muito bom ou excelente

• 73% consideraram o evento relevante para a sua área de atuação



Comunicom ESPM - Criança Conecta - nas lógicas da Comunicação e do Consumo

Atividade que integra as ações da Cátedra “Comunicação, mídia e consumo”, parceria

entre Instituto Palavra Aberta e ESPM, e reuniu pesquisadores do CETIC.br e da ESPM que

se dedicam a refletir sobre as inter-relações consumo midiático e criança.

Palestrantes:

• Fábio Senne – Nic.br

• Luciana Corrêa – ESPM

• Aline Borges – PPGCOM ESPM

• Pedro de Santi – ESPM

• Gisela Castro – PPGCOM ESPM



Alfabetização Midiática no Contexto Global

Dentro das atividades que integram as ações da Cátedra “Comunicação, mídia e 

consumo”, o PPGCOM ESPM e o Instituto Palavra Aberta promoveram uma conferência 

sobre “Alfabetização midiática e informação no contexto global”.

Para o evento, contamos com a participação de Carolyn Wilson coordenadora do 

programa de formação de professores na Faculdade de Educação da Western 

University (Canadá) e Presidente do Comitê Internacional de Direção da Aliança Global 

para Parcerias em Alfabetização de Mídia (GAPMIL) e Informação, iniciada pela UNESCO 

com mais de 600 organizações envolvendo 80 países e Alexandre Sayad, consultor e 

representante do GAPMIL na América Latina e Caribe. 

Foram apresentadas as ações internacionais, os aprendizados e formas de aplicar o tema 

nos países membro, além dos maiores desafios para a implementação da Educação 

Midiática ao redor do mundo.

O debate foi exclusivo para alunos e professores da ESPM.



Cátedra Palavra Aberta UniCEUB Educação Midiática

Considerando as atuais e intensas movimentações políticas ocorridas em ano eleitoral, o

UniCEUB em parceria com o Instituto Palavra Aberta, promoveu em maio uma mesa

redonda para discutir a educação midiática e o combate às notícias falsas em maio,

no campus da universidade.

Na oportunidade, foi lançada a Cátedra Palavra Aberta com objetivo de levar os

participantes à reflexão dos usos das redes sociais e seu impacto sociocultural.

A mesa redonda foi composta pelo Magnífico Reitor, Dr. Getúlio Américo Moreira Lopes,

pela Presidente do Instituto Palavra Aberta, Senhora Patrícia Blanco, pelo Presidente da

ANJ, Marcelo Antônio Rech e pelo Coordenador do CBEC, Prof. Dr. Eduardo Mendonça.



Cátedra Palavra Aberta Insper

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

apoiar a revisão e formulação de políticas públicas e regramentos institucionais.

O objetivo é discutir Liberdade de Expressão e Ética. Em 2018 ocorreram 2 aulas-debate,

que reuniram cerca de 350 alunos dos cursos de administração e economia.

A Cátedra é coordenada pelo Prof. Fernando Schüler, responsável pela matéria de Ética e

Pensamento Crítico.

Os convidados para o debate foram: Marcio Gonçalves (Microsoft), Kaíke Nanne (Bites),

Marina Draid (SBT) e Fabiana Siviero (advogada).



Seminário Eleições e Liberdade de Expressão

Ao mesmo tempo em que se busca preservar os direitos de liberdade de expressão e

transparência, a internet e as redes sociais potencializam o impacto da informação e

desinformação, demandando um cuidado adicional no que se refere à comunicação e suas

responsabilidades. Além disso, vivemos um momento de muitas transformações no

cenário eleitoral, sobretudo com relação às campanhas no digital. Ainda restam dúvidas

sobre a comunicação e os seus limites neste período.

Para discutir temas pertinentes ao contexto jurídico e jornalístico, com as eleições e o

universo digital como pano de fundo, Insper, Instituto Palavra Aberta e JOTA organizaram

em setembro o seminário Eleições e Liberdade de Expressão.

Dentre os convidados, estavam presentes: Marcos Lisboa (Insper), Eugenio Bucci

(professor USP e jornalista), Carlos Eduardo Lins da Silva (jornalista), Fernando Schüler

(Insper), Leandro Beguoci (editor Nova Escola) e Marco Túlio (Google).



Congresso Literacias, Mídia e Informação

Em maio, ocorreu o intercâmbio com a Universidade de Coimbra, cujo principal tema foi
Educação Midiática e Informacional. Foram 2 dias de palestras, debates e painéis, com
legislação e aplicação do tema na União Européia e especialmente em Portugal.

Na comitiva brasileira, especialistas no tema, órgãos públicos e governo.

Ismar Soares

Prof USP - Educom

Cristina Castilho Costa

Prof USP - Educom

Fernando Schuller

Prof Insper

Palavra Aberta

Getulio M Lopes

Reitor UniCEUB

Antonio Athayde Audria Constantin

Min Transparência

Raph Gomes Alves

MEC

Guilherme Reinecken de Araujo

SESC



Lançamento do Livro Leituras e releituras – Sete peças vetadas pela censura

O Projeto Censura em Cena tem estudado a censura com o objetivo de descobrir seus

critérios, motivações, recursos, assim como os prejuízos que provocaram à arte e a

cultura.

A partir dessas pesquisas, voltam-se para o debate em favor da liberdade de expressão,

do espírito crítico, do enfrentamento dos conflitos e do diálogo. O livro reúne 14 obras,

escolhidas entre as peças vetadas, levadas ao público e debatidas em suas intenções, as

dos autores, de um lado, e as dos censores, de outro.

As pesquisas foram conduzidas pelo OBCOM-USP (Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório

de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura da Universidade de São Paulo), que

dedica-se ao estudo dos processos de comunicação, debatendo o respeito ou não ao

direito à liberdade de expressão e temas afins.



Pesquisa - Liberdade de Expressão e de Imprensa – análise dos processos eleitorais 

no Brasil

O projeto levantou e registou notícias sobre a “Liberdade de Expressão e de Imprensa no 

Brasil”, na ótica das eleições em diários e revistas de referência.

Foram analisadas as seguintes categorias:

• Liberdade de imprensa

• Liberdade de expressão

• Fake News e redes sociais

• Educação Midiática e Informacional

Com base nesses dados, o grupo organizou e interpretou dos dados gerando relatórios que 

serão divulgados em um seminário realizado no primeiro semestre de 2019.



II Congresso Internacional de Comunicação e Educação

VIII Encontro Brasileiro de Educomunicação

Há várias décadas, projetos sociais e educacionais têm aproximado os jovens e o campo

da comunicação, tanto para que conheçam o funcionamento da mídia quanto para

incentivá-los a se expressar usando as mais diversas tecnologias. Hoje, esses projetos são

parte importante nas soluções que o mundo inteiro procura frente aos desafios para

garantir o fortalecimento da democracia, a inclusão digital e o livre acesso à informação.

Os estudos sobre a mídia tem ganhador força como parte do currículo escolar e os

projetos culturais que amplificam a voz de crianças e adolescentes e defendem seu

direito à expressão e à cidadania. Essas iniciativas vêm sendo lideradas e apoiadas por

agentes da Mídia-Educação e da Educomunicação, dois movimentos que estão ampliando

o diálogo e a colaboração entre si.

O evento reuniu especialistas nacionais e internacionais, com nomes como Carolyn

Wilson (Unesco), Ismar de Oliviera Soares (ABP Educom), Gianna Marina Cappello (Univ

de Palermo), Christine Bragale (News Literacy Project), Regina Alcântara de Assis (TV

Escola), João Alegria (Canal Futura), entre outros e teve o apoio do Palavra Aberta.



PAINEL TEMÁTICO 01 – Educação midiática e liberdade de expressão.

Este Painel destinou-se a promover um diálogo entre os promotores de iniciativas em

favor da liberdade de expressão, como condição para a prática da democracia. Ao

convocar estes especialistas, o evento indagou sobre o significado e as consequências

para a vida em sociedade, do exercício o direito universal à comunicação, reconhecendo

a importância de se assumir o direito à expressão como uma conquista inerente ao artigo

19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Participaram da atividade: Patrícia Blanco (Instituto Palavra Aberta), Adauto Cândido

Soares (UNESCO), Olivia Bandeira de Melo Carvalho (Intervozes), Paulo Saldaña (JEDUCA),

Maria Immacolata Vassallo de Lopes (OBITEL/USP) e Christine Nyirjesy Bragale (The News

Literacy Project).

O painel reuniu cerca de 120 participantes.



LabDoc - Laboratório de Docência: Direitos Humanos e Teoria do Estado

O Laboratório de Docência - Direitos Humanos e Teoria do Estado (LabDoc) é uma

atividade de cultura e extensão universitária da Faculdade de Direito da Universidade de

São Paulo (FDUSP) realizada em conjunto com a Escola de Direito da Fundação Getúlio

Vargas (FGV).

Seu objetivo é a preparação de estudantes para atuar como multiplicadores de noções de

Direitos Humanos e Teoria do Estado, em instituições de ensino fundamental e médio,

públicas e privadas, e em cursinhos populares e comunitários, por meio de metodologias

ativas, como o ensino participativo e a construção coletiva de conhecimento. O LabDoc

busca ainda desenvolver a escuta ativa, a empatia, a colaboração e o fomento à

criatividade.

No segundo semestre de 2018, a Faculdade Cásper Líbero colaboradorou com a atividade

de extensão, e os temas abordados foram direitos humanos, infância e internet.

Um documentário foi produzido e pode ser acessado nesse link.

https://www.youtube.com/watch?v=un8j67O1W8U&feature=youtu.be


Web Lab Ibmec

O Palavra Aberta foi convidado para compor o Conselho Consultivo, participando da

definição dos objetivos estratégicos de pesquisa do WebLab, orientando as pesquisas e

atuações e decidindo sobre intervenções como amicus curiae.

Constituir um centro de referência no estudo da Mídia e da Internet, contribuindo para a

modificação do estado da arte e para o aprimoramento das instituições e da regulação no

Brasil.

Os objetivos são: gerar produção relevante e intervir em políticas públicas, repercussão

de notícias e notas por meio das mídias, produção de entrevistas e reportagens, além de

artigos, e presença importante na mídia, produção acadêmica para publicação em

periódicos no Brasil e no exterior, atuação nos foros de decisão pública com vistas a

formar opinião e influenciar decisivamente na promoção de políticas públicas, imersão

em clientes para diagnóstico, apresentação de soluções e comprovação de hipóteses e

desenvolvimento de cursos, palestras, eventos e congêneres.
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publicações



12ª. Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão

Desde 2013, o Instituto Palavra Aberta realiza em Brasília a Conferência Legislativa. O 

evento é voltado para Parlamentares, membros do Executivo e Judiciário, estudantes, 

profissionais da área da comunicação e do direito e imprensa, cujo o objetivo é discutir 

temas de relevância nacional e que possam impactar a liberdade de expressão e de 

imprensa, assim como a democracia.

Em 2018, debatemos sobre a importância da educação midiática na formação da 

cidadania e no combate às notícias falsas. Estiveram presentes: Ministro Wagner Rosário 

(Min. da Transparência), Ministro Carlos Bastide Horbach (TSE), Marcio de Freitas 

(Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência), Senadora Ana Amélia 

(PP/RS), Dep. Mendonça Filho (DEM/PE), Dep. Professora Dorinha (DEM/TO), Dep. Alex 

Canziani (PTB/PR), Marlova J. Noleto (representante da UNESCO), Profa. Cristina Helena 

(Pró-Reitora ESPM), e Raph Gomes Alves (Diretor de Currículos Integral, da Secretaria de 

Educação Básica-SEB/MEC).



Livro Pós-tudo e crise da democracia

O século XXI traz diferentes configurações para a sociedade, como a hegemonia do

capitalismo liberal e globalização, que modificaram a conjuntura da sociedade ocidental

introduzindo um novo paradoxo – em meio a tanto liberalismo, prolifera uma censura

plural, indireta e privada que defende conceitos discutíveis de moralidade, pertinência,

direito, ofensa, preconceito, ética, respeito.

O OBCOM-USP e o Instituto Palavra Aberta têm atuado de

maneira a mostrar que, se esses conceitos são discutíveis, é

preciso discuti-los, antes que isso também seja proibido. É este

o propósito dos artigos deste livro, surgido a partir de seminário

dedicado a discutir os paradoxos em torno do tema Pós-tudo e

crise da democracia.

Para marcar o lançamento do livro, foi realizado um debate no

dia 21/11 que contou com a presença da advogada Taís

Gasparian e do professor Eugênio Bucci.



Educação Midiática e Informacional

Essa área da Educação tem como objetivo formar cidadãos críticos e aptos a

interpretarem todas as informações as quais são expostos diariamente. O assunto é tão

relevante que foi incluído na BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Em breve, todas as

crianças e adolescentes do país irão aprender a ler notícias e a diferenciar conteúdos,

seja uma matéria jornalística publicada num veículo de grande circulação, seja um post

patrocinado numa rede social.

Com a proliferação de notícias falsas e a polarização política no Brasil, muitos

educadores sentiram falta de conteúdos que os ajudassem a tratar do assunto em sala de

aula. Por isso, NOVA ESCOLA e PALAVRA ABERTA, com apoio do GOOGLE, se uniram para

produzir reportagens e guias sobre boas práticas de educação midiática e o que fazer em

sala de aula.

Link para o site.

https://novaescola.org.br/conteudo/12207/nova-escola-e-palavra-aberta-se-unem-para-criar-guias-contra-desinformacao-nas-escolas


Como é o 

letramento 

midiático fora 

da Língua 

Portuguesa?

Educação 

Midiática 

trabalha 

competências 

essenciais para 

o cidadão do 

século 21

Como ensinar 

seus alunos a 

identificar uma 

notícia falsa em 

dois minutos

Iniciativas 

ajudam a 

combater 

notícias falsas 

na internet

Nova Escola e 

Palavra Aberta se 

unem para criar 

guias contra 

desinformação 

nas escolas

Você sabe 

reconhecer os 

gêneros 

textuais? 

Faça o teste

Guia de 

Letramento 

Midiático: como 

identificar e 

combater 

desinformação

5 atividades 

para falar sobre 

notícias falsas 

em sala de aula

Como identificar 

uma notícia 

falsa?

T
im

e
li
n
e
 d

e
 p

u
b
li
c
a
ç
ã
o
 

d
e
 c

o
n
te

ú
d
o
s



IMPACTO

Dados consolidados via Google Analytics desde a publicação do primeiro conteúdo em agosto 

até o dia 9 de outubro. Público alvo: professores, educadores e interessados

AUDIÊNCIA

377.164
pageviews de 1° de agosto a 8 de 

outubro

8:45
Tempo médio de leitura do Guia de Letramento, 

conteúdo mais extenso

4
Conteúdos entre as mais lidas do site 

em setembro

8
conteúdos do projeto, 

mais 3 de parceiros

7:55
Tempo médio de leitura do 

conteúdo mais visto

347.692
visitantes únicos de 1° de agosto 

a 8 de outubro

ENGAJAMENTO

Das plataformas sociais, o conteúdo ganhou mais 
visibilidade no Twitter. Foram 8 posts que geraram 

6.084.639 impressões, gerando 1.316.173 cliques. Isso 
inclui share e vídeo, com interações fora do site de 

NOVA ESCOLA.



Audiência Pública sobre Educação Midiática

No dia 06/11, a pedido da Deputada Professora Dorinha, foi realizada uma audiência pública na

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, cujo objetivo foi discutir a importância da

inclusão do tema na BNCC e em como avançar a implantação da educação midiática e na

capacitação de professores para que possam lidar e auxiliar o aluno a alcançar seu potencial

máximo, aproveitando todos os benefícios que os recursos tecnológicos podem oferecer.

A realização de uma audiência pública sobre o tema foi de grande importância, tendo em vista a

necessidade de discutir o papel da escola numa sociedade que se modifica a cada instante e que

precisa estar preparada para os novos desafios.

Estavam presentes na audiência a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patricia Blanco, a

Diretora de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica - SEB/MEC, Alice

Carraturi, a Oficial de projetos do setor de Comunicação e Informação UNESCO, Karla Skeff, o

Professor do curso de licenciatura em Educomunicação na Escola de Comunicações e Artes, da

Universidade de São Paulo - ECA/USP, Claudemir Edson Viana e a Dep. Professora Dorinha Seabra

Resende (DEM - TO).

Link para o site da Câmara dos Deputados

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/arquivos/videoArquivo?codSessao=75730


Projeto Desinformação e Notícias Falsas

Em parceria com o jornalista Carlos Alves Muller, foram publicados 11 artigos no site do

Palavra Aberta, com o objetivo de avaliar as notícias falsas, sua origem, porque

adquiriram a importância que têm atualmente e o processo de desinformação que

ameaça a democracia foram os temas dos textos.

O artigo “Nunca saberemos o que aconteceu nesta eleição mas o que já sabemos”, foi um

dos mais lidos no ano, com mais de 700 acessos.

Acesse o link, e veja todos os textos publicados.

O projeto terá continuidade no próximo ano e será transformado em um livro em 2019.

https://www.palavraaberta.org.br/artigo?tag=carlos-muller


Evento NDI - Desinformação

O NDI (National Democratic Institute) realizou um workshop sobre desinformação e o seu

impacto nas eleições.

Estavam presentes no evento representantes de entidades de diversos países, como

Argentina, México, Colômbia e Brasil.

O Instituto Palavra Aberta apresentou seus projetos de combate às notícias falsas durante

as eleições e o projeto de Educação Midiática.

O NDI é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, não partidária, que

apoia instituições e práticas democráticas em todas as regiões do mundo há mais de três

décadas.

Desde a sua fundação em 1983, a NDI e seus parceiros locais trabalharam para

estabelecer e fortalecer organizações políticas e civis, salvaguardar eleições e promover

a participação cidadã, a abertura e a responsabilidade no governo.



Curso EAD sobre “Campo jornalístico/midiático”

Em 2017, foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC), a BNCC (Base Nacional

Curricular Comum) para o ensino fundamentaI 2 (de 6º. ao 9.o ano), e com essa

oportunidade, desenvolvemos em parceira com a Fundação Vanzolini e apoio do Google,

um curso sobre Educação Midiática e Informacional, produzido especialmente para

professores. O curso conta com 4 módulos:

• Comunicação como direito, liberdade de expressão x discurso de ódio e o direito à

comunicação e a BNCC

• O campo jornalístico-midiático, jornalismo e desinformação na era digital, o campo

jornalístico-midiático e a BNCC

• Produção e circulação de informação na era digital, o impacto das mídias sociais,

comunicação de massa x comunicação ultrapersonalizada e curadoria da informação

• Comunicação mercadológia e novos formatos de publicidade, engajamento do

público, formas de publicidade na era digital, educação midiática na escola e a BNCC

Um site foi desenvolvido e o curso pode ser realizado por qualquer professor, de forma

gratuita, acessando o site www.educamidia.org.br

http://www.educamidia.org.br/


Realizamos palestras sobre o 

tema Liberdade de Expressão 

e desinformação. Dentre os 

principais públicos, 

estudantes, universidades, 

câmara dos deputados e 

seminários.

25
entidades

2500
pessoas impactadas



mídia

Em 2018, o Instituto Palavra Aberta, representada pela 

presidente executiva Patricia Blanco, participou de entrevistas, 

reportagens e publicou artigos nos principais veículos de 

comunicação, incluindo TV, jornais e rádios.

8
entrevistas

32
artigos

11
veículos



advocacy



Advocacy

• Membro do Conselho Comunicação Social – CCS

• Membro do Conselho de Ética do CONAR

• Membro do Conselho Nacional de Combate a Pirataria - MJ

• Membro da Comissão Permanente de Liberdade de Expressão do Conselho 

Nacional de Direitos Humanos (CNDH)



Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro Holzwarth

A OAB SP sempre esteve na defesa dos Direitos Humanos, das liberdadede

democráticas e da cidadania. O prêmio Franz de Castro Holzwarth é um exemplo

disso. Tem por objetivo reconhecer o trabalho daqueles que lutam pela defesa dos

Direitos Humanos no Brasil.

O Instituto teve o privilégio de receber a menção honrosa, por nossos trabalhamos

realizados sobre a liberdade de expressão.



Intercâmbio EUA

A convite do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Palavra Aberta,

representado pela presidente Patricia Blanco, participou de intercâmbio de 12 dias,

conhecendo diversas iniciativas de educação midiática e informacional nas cidades de

Washington D.C., Providence (RI) e Miami (FL).

Além de conhecer as iniciativas, o programa incluiu visitas à centros de estudos

voltados para combater a desinformação, reuniões com especialistas de diversas

entidades, visitas à escolas, workshop com a Profa. Renee Hoobs, uma das maiores

especialistas no tema e visitas à universidades.

Na comitiva brasileira haviam representantes da imprensa, academia e ONGs.



E-mail: patriciablanco@palavraaberta.org.br
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.


