
Coronavírus: 
educação 
midiática na 
pandemia



EDUCAMÍDIA

Saber fazer a leitura crítica das mensagens de mídia 
é essencial em tempos de infodemia. Podemos 
aproveitar a abundância de matérias e informações 
diversas para ensinar sobre o coronavírus e 
desenvolver habilidades midiáticas.

Hoje discutiremos a oportunidade de levar aos 
alunos reflexões importantes sobre desinformação e 
sobre como fazemos pesquisas na internet.
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Como trabalhar… 
desinformação.

Habilidade:

Como verificar a qualidade da informação?
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Ações:

1. Explorar: quais são os tipos de desinformação e qual o seu 
propósito? (desafio)

2. Desenvolver: como podemos adquirir o hábito de ”interrogar” as  
informações ao invés de simplesmente consumí-las?

- Qual a fonte? Quem está por trás da informação?
- Onde mais apareceu? O que outras fontes dizem?
- Qual é a evidência?

1. Refletir: Quais as nossas responsabilidades no contexto da 
desinformação?

https://drive.google.com/open?id=1Z4VVGSwlYtXb7wSe9OL7zn1XfPUtLi8RvObubYxEJoo


“Cidadão acima 
de 60 anos que estiver 
na rua terá sua 
aposentadoria suspensa 
por tempo indeterminado.”
Informação compartilhada 
em rede social 

Será?



“O vírus não resiste ao calor 
e morre se exposto a 
temperaturas de 26 a 27 
graus, portanto, consuma 
frequentemente bebidas 
quentes.”
Informação compartilhada 
em rede social

Será?



Fuja da desinformação
6 perguntas para analisar se um texto de mídia é confiável 

E.S.C.A.P.E. Junk News desenvolvido por NewseumEd

EVIDÊNCIAS
Os fatos se 
sustentam?

Procure informações 
que possam ser 
verificadas: nomes, 
números, lugares, 
documentos.

FONTE
Quem criou isto, 
e posso confiar 
nesta fonte?

Considere todos os 
envolvidos na 
publicação e 
divulgação: quem 
escreveu, quem 
publicou, quem 
financiou, 
agregadores de 
conteúdo, usuários 
das mídias sociais.

CONTEXTO
Qual é a história 
maior?

Avalie se isto é toda a 
história ou parte 
dela, e considere as 
outras forças em 
jogo: eventos da 
atualidade, 
tendências culturais, 
objetivos políticos, 
interesses 
financeiros.

AUDIÊNCIA
Para quem 
isto foi criado?

Identifique 
tentativas de 
agradar a um 
público específico ou 
um determinado 
tipo de pessoa, 
através de escolha 
de imagens, técnicas 
de apresentação, 
linguagem ou 
conteúdo. 

PROPÓSITO
Por que 
isto foi criado?

Procure pistas sobre 
a motivação: a 
missão do editor, 
linguagem ou 
imagens persuasivas, 
táticas de 
monetização, 
agendas explícitas 
ou implícitas, 
chamados à ação. 

EXECUÇÃO
Como esta infor-
mação está sendo 
apresentada?

Observe como a 
forma de 
apresentação afeta o 
impacto da 
mensagem: estilo, 
gramática, tom de 
voz, escolha de 
imagens, 
diagramação e 
elementos gráficos.

https://newseumed.org/


Como trabalhar… 
fontes confiáveis.

Habilidade:

Como podemos pesquisar melhor para encontrar 
informação de qualidade?
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Ações:

1. Explorar: dê aos alunos um tema para pesquisar. Discuta 
quais são boas estratégias de pesquisa, incluindo:

- Quais as palavras-chave adequadas? Que modificadores usaremos?
- Não utilizar o primeiro link, e sim “escanear” os resultados, observando a 
procedência;
- Os meus resultados são os mesmos do meu colega? Como os algoritmos 
agem sobre isso?

1. Desenvolver: como determinar quais fontes são mais 
confiáveis ou adequadas? O que é leitura lateral? “Para 
entender um site, saia dele.”



VIÉS DO “GRANDE 
ACONTECIMENTO”

Viés do “grande 
acontecimento”
Tipo de viés em que a 
percepção do jornalista 
de um evento como 
uma “grande 
acontecimento” pode 
levá-lo a perder 
importantes detalhes e 
deturpar fatores chave 
do evento.

VIÉS DA 
NEUTRALIDADE

Tipo de viés em que um 
jornalista ou um veículo 
de comunicação se 
esforça tanto para 
evitar parecer 
enviesado que a 
cobertura acaba 
desequilibrando os 
fatos.

VIÉS 
DEMOGRÁFICO

Tipo de viés em que 
raça, gênero, etnia ou 
outros fatores — como 
classe econômica ou 
cultura — afetam a 
cobertura jornalística.

VIÉS 
CORPORATIVO

Tipo de viés em que os 
interesses comerciais ou 
empresariais de um 
veículo de comunicação 
(ou da empresa que o 
controla) influenciam 
como — ou mesmo se —
um assunto é reportado.

VIÉS POLÍTICO-
PARTIDÁRIO

Tipo de viés em que as 
visões políticas de um 
jornalista afetam a 
cobertura de uma 
notícia.

Entendendo o viés: tipos
Que tipos de viés podemos encontrar? 

Adaptado de Understanding Bias, News Literacy Project / Checkology

https://newslit.org/news-literacy-week/understanding-bias/
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Exemplo de atividade:

Entregue uma lista de 
afirmações sobre o Covid, 
algumas verdadeiras, 
outras falsas. Peça aos 
alunos que trabalhem em 
pares para identificar as 
falsas e as verdadeiras.

Discuta, primeiro em 
pares, depois com a 
turma toda: 

Como eles pesquisaram? 
Que fontes podem ser 
consideradas confiáveis, e 
por que?

Explore os sites que a 
turma julgou mais 
confiáveis e ofereça outras 
opções. 

Peça aos alunos para 
criarem peças para uma 
campanha desbancando 
os mitos mais comuns, 
com o cuidado de colocar 
a fonte.

Lance um tema para 
pesquisa: por exemplo, 
devemos ou não usar 
máscaras?

OU
Os alunos criam peças 
informativas sobre 
quando e como é 
adequado usar máscaras, 
citando a fonte. 

OU



Recursos no site do EducaMídia



bit.ly/conteudoscovid
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Educação midiática na pandemia

Ciências: O que são fontes confiáveis para a divulgação científica? Qual o impacto da 
desinformação nas tomadas de decisão?

Matemática: Como as visualizações nos ajudam a entender temas complexos, como 
análise estatística ou progressões? Como dados podem ser utilizados para esclarecer, 
deturpar ou confundir? 

Geografia: como as visualizações espaço-temporais nos ajudam a entender a 
distribuição geográfica e socioeconômica da doença? Como o contexto climático ou 
socioeconômico pode impactar a evolução da pandemia em cada região?

Linguagens: como escolhas do autor e manipulação de imagens podem alterar o 
impacto ou o sentido da mensagem? Como a escolha de palavras reflete viés ou 
preconceitos implícitos? 



Não perca nossa 
próxima live:



Como trabalhar… 
leitura crítica.

Habilidade:

Como desenvolver uma postura reflexiva frente a 
diversos tipos de texto, jornalísticos ou não?



Como trabalhar… 
novos letramentos.

Habilidade:

Como praticar a leitura reflexiva de textos 
audiovisuais, visualizações e dados?



Acesse educamidia.org.br 
para estes slides e outros 
recursos

palavraaberta.org.br

Faça parte
facebook.com/
groups/redeeducamidia

Siga
@educamidia
@institutopalavraaberta



APOIO


