
APOIO

EducaMídia é um programa do 
Instituto Palavra Aberta,  
com apoio do Google.org.

Este recurso foi desenvolvido por 
Mariana Ochs e Soraya Lacerda. 
Conteúdo das cartas de Reflexão 
©Project Look Sharp

Usou algum dos nossos 
materiais? Conte-nos postando 
nas redes sociais com a hashtag 
#istoeeducacaomidiatica e 
marcando o @educamidia.

Saiba mais sobre o projeto em  
www.educamidia.org.br

BARALHO DA 
EDUCAÇÃO MIDIÁTICA
A educação midiática é uma camada que pode ser acrescentada a qualquer 
atividade ou conteúdo curricular. Este baralho apoia o educador, apresentando 
cartas que ajudam a inspirar / planejar atividades.

Como utilizar

As cartas possuem 3 categorias com cores diferentes. O educador deve pensar 
em um conteúdo curricular que gostaria de ampliar com o uso de mídias, e 
utilizar ao menos uma carta de cada cor para planejar uma atividade. 

Acesse um roteiro detalhado em bit.ly/baralhoideacao.

O que é uma mensagem de mídia?

Consideramos mídia qualquer mensagem comunicada de forma escrita, visual, 
audiovisual ou sonora para uma audiência ampla.

Acesse mais recursos no site www.educamidia.org.br



AÇÃO 

REMIXAR

Combine e remixe duas ou 
mais mensagens de mídia para 
criar uma outra mensagem 
com novo sentido ou intenção.

AÇÃO 

ANALISAR

Como essa mensagem 
comunica a sua intenção ou 
conteúdo? Analise elementos 
do texto, imagens, pontos de 
vista, fontes, elementos de 
estilo, estratégias visuais etc.

AÇÃO 

IDENTIFICAR

Identifique de onde vem  
e o que é essa mensagem. 
Que tipo de conteúdo é esse? 
Quem o criou? Qual é o seu 
propósito?

AÇÃO 

CRIAR

Crie uma mensagem de 
mídia com formato adequado 
para comunicar o seu tipo de 
conteúdo.

AÇÃO 

COMPARAR/ 
CONTRASTAR

Selecione e compare ou 
contraste elementos do texto, 
imagens, pontos de vista, 
fontes, elementos de estilo, 
estratégias visuais etc.

AÇÃO 

RECRIAR

Recrie a mensagem alterando 
uma ou mais características 
originais: autor, ponto de 
vista, personagem, propósito, 
premissas culturais ou 
históricas, preconceitos, estilo 
linguístico ou visual, intenção 
do discurso etc. 

AÇÃO 

AVALIAR

Avalie a qualidade dessa 
informação, verificando o 
conteúdo da mensagem para 
determinar se é confiável, 
objetiva ou imparcial.

AÇÃO 

EDITAR

Edite alguma parte da 
mensagem e perceba se 
houve alteração de significado. 
Exemplos: retoque ou altere 
uma imagem, acrescente 
texto ou interferências 
gráficas, acrescente ou elimine 
informações visuais, de áudio, 
dados ou texto.

CARTAS 1



REFLEXÃO 

CONTEXTO

Quando este conteúdo foi 
criado? De que maneira foi 
compartilhado com o público? 
Em que canais? Quais aspectos 
do contexto cultural merecem 
consideração?

REFLEXÃO 

AUTORIA

Quem criou isto?

REFLEXÃO 

PROPÓSITO

Por que isto foi feito? Quem é o 
público-alvo? O que os autores 
desejam que eu faça? O que os 
autores querem que eu pense?

REFLEXÃO 

CONTEXTO 
ECONÔMICO

Quem pagou? Quem pode 
ganhar dinheiro com isso?

REFLEXÃO 

CONTEÚDO

Quais são as mensagens sobre 
os tópicos abordados? Quais 
ideias, valores e informações 
estão explícitos? E quais estão 
implícitos? O que foi deixado 
de fora mas seria importante 
saber? Como este conteúdo 
se compara com o de outros 
veículos sobre o mesmo tema?

REFLEXÃO 

CREDIBILI— 
DADE

É fato, opinião ou outro tipo de 
conteúdo? Qual a credibilidade 
desta informação? Quais são 
as fontes das ideias e das 
afirmações? As fontes têm 
autoridade para falar sobre este 
assunto específico?

REFLEXÃO 

TÉCNICAS

Quais técnicas foram usadas 
para comunicar a mensagem? 
Qual a eficácia dessas 
técnicas? Quais são os pontos 
fortes e os fracos? Por que 
os autores escolheram essas 
técnicas?

REFLEXÃO 

IMPACTO

Quem pode se beneficiar 
desta mensagem? Quem pode 
ser prejudicado? Quais vozes 
estão representadas ou foram 
privilegiadas? Quais vozes 
foram omitidas ou abafadas?

CARTAS 2



MÍDIA 

HQ

REFLEXÃO 

INTERPRE— 
TAÇÕES

Qual é a minha interpretação? 
Como experiências e crenças 
anteriores interferem na minha 
interpretação? O que eu apren-
di sobre mim mesmo a partir 
da interpretação ou reação que 
tive?

REFLEXÃO 

REAÇÕES

Como eu me sinto diante deste 
conteúdo? Que tipos de ações 
eu posso ter em resposta a ele?

MÍDIA 

POST

MÍDIA 

NOTÍCIA

MÍDIA 

TWEET

MÍDIA 

MEME

MÍDIA 

MENSAGEM

CARTAS 3



MÍDIA 

PODCAST
MÍDIA 

MAPA

MÍDIA 

FOTOGRAFIA
MÍDIA 

ILUSTRAÇÃO
MÍDIA 

ARTIGO DE 
OPINIÃO

MÍDIA 

INFOGRÁFICO

MÍDIA 

VÍDEO

MÍDIA 

EMBALAGEM

CARTAS 4



MÍDIA 

ANIMAÇÃO
MÍDIA 

CAPA  
DE LIVRO

MÍDIA 

GAME
MÍDIA 

CAMPANHA
DE UTILIDADE PÚBLICA

MÍDIA 

ANÚNCIO

MÍDIA 

CAPA  
DE REVISTA

MÍDIA 

JOGO DE 
TABULEIRO

MÍDIA 

CARTAZ

CARTAS 5


