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“As coisas 
estão no mundo, 
só que é preciso 
aprender.” 

— PAULINHO DA VIOLA 
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O QUE É SER EDUCADO 
PARA AS MÍDIAS? 

E sta é a pergunta que norteia 
o projeto EducaMídia 60+, 
criado pelo Instituto Palavra 

Aberta para que esse grupo tão sig-
nificativo da população desenvol-
va as habilidades necessárias para 
consumir e produzir informações, 
além de participar ativamente da 
sociedade conectada. 

Entendemos por mídias todos os 
canais pelos quais é possível trans-
mitir informações para grandes 
audiências. Podem ser desde os 
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mais conhecidos por todos, como 
jornais impressos, rádio e TV, até 
as recentes e já famosas redes so-
ciais, como Facebook, Instagram e 
YouTube, WhatsApp, sites, livros, 
panfletos ou mesmo embalagens. 
Por meio destas mídias, comparti-
lhamos mensagens, informações, 
notícias, influenciamos e somos 
influenciados. 

Este projeto é um convite para pen-
sarmos juntos como nos comuni-
camos, as vantagens e os riscos que 
cada mídia nos impõe, principal-
mente em um ambiente de circu-
lação intensa e ágil de informações, 
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que saem das nossas mãos por meio 
de celulares e, em segundos, podem 
atingir um enorme número de pes-
soas em qualquer lugar do mundo. 

A popularização da internet e dos 
smartphones vem provocando mu-
danças profundas no modo como 
acessamos, lemos, produzimos e 
compartilhamos informações. O 
poder de publicar, seja uma mensa-
gem ou uma foto, seja no grupo de 
WhatsApp da família ou no Face-
book, tem um alcance nunca antes 
imaginado. Por isso, mais do que 
nunca, é necessário, além de saber 
usar os equipamentos eletrônicos 
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e digitais, desenvolver comporta-
mentos responsáveis, éticos, crí-
ticos e conscientes na hora de ler, 
criar e compartilhar conteúdo. 

Este projeto pretende construir 
com você ferramentas capazes de 
ajudar na disseminação de infor-
mações de qualidade e no combate 
às “fake news”. Não basta ser infor-
mado, tem que saber o que e como 
ler e compartilhar informações 
de modo seguro e responsável. 

Vamos juntos? 

– InsTITuTo PalaVra aberTa 
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COMO USAR 
A INTERNET 
PARA BUSCAR 
INFORMAÇÕES 
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T odos os dias recebemos, por 
diferentes e diversas mídias, 
inúmeras informações, de 

boa ou má qualidade. Como pode-
mos identificar se o que chega via 
WhatsApp, Facebook ou YouTube, 
por exemplo, é confiável? 

É importante checar antes de sair 
compartilhando informações e 
notícias e, para isso, é necessário 
fazer uso de algumas ferramentas 
de busca, que ajudam a encontrar 
mais dados sobre um determinado 
assunto e comparar as mensagens 
que recebemos. 
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Se no passado tínhamos poucos ca-
nais para obter informações (como 
livros, enciclopédias, algumas emis-
soras de rádio e TV), hoje o cená-
rio é completamente diferente: a 
internet abriu as portas para um 
volume gigantesco de conteúdos 
— dos mais diversos temas. 

Para usufruir de todas essas pos-
sibilidades (e também evitar as ar-
madilhas de acreditar em mensa-
gens falsas), precisamos aprender 
a buscar e filtrar informações. 
É o que chamamos de curadoria. 
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Algumas décadas atrás, esse pro-
cesso era feito apenas por um grupo 
de profissionais, como jornalistas 
e editores de livros, que seleciona-
vam as informações que julgavam 
importantes e as transmitiam para 
todos. Agora cada um de nós pode 
produzir e compartilhar conteú-
dos na internet — isso é algo mui-
to poderoso, mas também exige 
responsabilidade. 

Vamos nos preparar para este ad-
mirável mundo novo? 
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O QUE SÃO E COMO 
FUNCIONAM OS BUSCADORES 

V ocê vai precisar do auxílio 
de um buscador, que é um 
programa de computador 

que ajuda as pessoas a encontrar 
as informações que procuram na 
internet usando palavras-chave, 
frases, imagens ou outros filtros. 

Os buscadores “varrem” a internet 
continuamente e classificam os con-
teúdos que encontram – por isso 
são capazes de responder pesquisas 
quase instantaneamente. Quan-
do uma pessoa insere um termo 
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de pesquisa, o buscador produz 
uma lista com os resultados mais 
relevantes. 

Há várias formas de iniciar uma 
pesquisa sobre um assunto de inte-
resse, para entender mais ou verifi-
car a confiabilidade da informação 
recebida. Selecionamos algumas 
das plataformas que nos ajudam 
nessa jornada. 
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GOOGLE É a maior ferramen-
ta de busca online que temos 
à disposição hoje em dia. Po-
demos utilizá-lo tanto pelo ce-
lular quanto pelo computador. 
Para fazer uma busca, precisa-
mos digitar palavras-chave so-
bre o que queremos encontrar. 
Assim, a ferramenta traz uma 
lista com conteúdos que têm 
a ver com os termos buscados. 
Precisamos usar o Google por 
meio de um navegador: Goo-
gle Chrome, Mozilla Firefox ou 
Internet Explorer. 
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BUSCA PELO COMPUTADOR 

Usando o Google pelo computador: 

PASSO 1 Clique duas vezes no sím-
bolo (ícone) do seu navegador (ima-
gens abaixo). 

Símbolo do navegador 
Google Chrome 

Símbolo do navegador 
Mozilla Firefox 

Símbolo do navegador 
Internet Explorer 
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[ ] 

X + 
➔ 

[ ] 

Pesquisa 1Google Estou com sort1e 

Disp1onibilizado pelo G1oog~e em: English 

PASSO 2 Quando o navegador for 
aberto, digite: www.google.com.br 
na barra de endereço e aperte ENTER : 

Nova guia 

www.google.com.br 

PASSO 3 Chegamos ao buscador 
do Google! Na caixa de texto, digi-
te as palavras-chave da busca e 
aperte ENTER . 

Caixa de texto 

http://www.google.com
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FONTES Para gerar resultados 
de busca mais específicos, você 
pode escrever, por exemplo, o 
título completo da notícia que 
quer checar, ou o assunto junto 
com o nome de uma fonte de 
informação confiável. Por exem-
plo, se quiser pesquisar sobre 
idosos e CoVID-19 na Organiza-
ção Mundial de Saúde (oMs), co-
loque na caixa de busca “IDosos 
CoVID-19 orGanIZaÇÃo MunDIal 
De saÚDe” e aperte ENTER . 

O resultado pode ser algo parecido 
com o seguinte: 
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Google 1 DOSOS COVI D-19 ORGANIZAÇÃO IV 

... Todas (§ Notícias ~ lmag,ens (J Shopping1 [!] Vide 

Aproximadamente 3.130.000 resultados (0,65 segundos) 

tem apresentado taxa,s de mortalidade mais, altas em pessoa 

compro1metime,nto fu1n1cional;· e,. 1expôs a fra 1gillidade dos sister 

pessoas idosas e considerar suas ne,cessidade,s específicas 

https://www.palh 1o.org > envelhecimento-saudavel > co,vid-... 

COVID-19 e as Pessoas Idosas, - OPAS/OMS -

G Sobr 

F,olha info1rmativa sobre COVID-19 - OPAS/OMS 
A COVID1-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavír1us 

como principais intomas febre, ... Foto: Karina Zambrana/OPAS/OM 1 

Vacinas • • - -- 19 • Histórioo 1 da [pandemia de ... · Docrumenl 

https://agencialbra.sil.,ebc.co 1m.br > saude > noticia > covi. ..... 

Covid-19 não é doença somente de idosos, alert 
18 de mar. de 2020-AOrganização Mundial da Saúde (OMS) alerte 

19, doença causada pelo novo 1 coronaví1rus, não atinge some:nte ido 

https://www.camara.leg.br > noticias > 783651-comissa... ,.. 

Comissão debate nova classificação da OMS qu 
15 de jul. de 2021 - Saúde - coronavírus - Covid-19 1 pandemia ido• 

Link 

Resumo 

Título 
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Cada linha em azul é o título de um 
conteúdo. Em cima do título em 
azul, temos o endereço (um link), 
que é onde de fato identificamos a 
origem daquela informação. Embai-
xo, encontramos um pequeno resu-
mo do que trata aquele conteúdo. 

É importante saber que nem tudo 
o que aparece nas primeiras posi-
ções é necessariamente o melhor 
conteúdo disponível sobre aquelas 
palavras-chave que você procurou. 
No buscador, ser o primeiro da lis-
ta não é garantia de qualidade — 
pode ser um anúncio (ou seja, um 
conteúdo que alguém pagou para 
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Anúncio • https://www.paho.org > cov d 19 • 

Folha ·ntorma iva sobre COVID-19 - ••• 
A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo 

como principais sintomas febre, ... Foto: Karina Zamb 

Vacinas contra a COVID-19 • istórico da pandemia 

aparecer em destaque) ou simples-
mente um conteúdo que é mais 
popular na internet. 

Como podemos ver, o primeiro 
resultado que aparece é um 
“Anúncio”, o que significa que 
o autor pagou ou estabeleceu 
alguma parceria com o Google 
para aparecer primeiro. 

O endereço vem do PAHO, 
que é o braço latinoamericano 
da OMS. 



EDUCAMÍDIA 60+ 21 

  

 

 

 
  

OMS A Organização Mundial de 
Saúde é um órgão que admi-
nistra temas de saúde que têm 
impacto global. É uma impor-
tante plataforma para identi-
ficar notícias confiáveis, por se 
tratar de um site reconhecido 
e acompanhado por profissio-
nais que visam proteger a po-
pulação e garantir o bem-estar 
físico, psicológico e social das 
pessoas. 
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BUSCA PELO CELULAR 

A parelhos celulares também 
possuem navegadores. Na 
maioria dos casos, se você 

tem um celular com sistema opera-
cional Android (celulares das mar-
cas Samsung, Motorola, lG, Xiaomi, 
entre outros), o seu navegador é o 
Google Chrome, símbolo que já vi-
mos no passo a passo anterior. Se o 
seu celular for um iPhone, o navega-
dor utilizado geralmente é o Safari. 

Símbolo do navegador 
Safari, utilizado nos 
celulares iPhone 
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Geralmente, celulares com sistema 
operacional Android já vêm com 
uma ferramenta de busca na tela 
inicial. Nesse caso, não há necessi-
dade de acessar o navegador para 
fazer sua busca. Basta digitar as 
palavras-chave na caixa que apa-
rece na tela inicial. 

Os resultados aparecerão com a 
mesma disposição de uma busca 
feita pelo computador, conforme 
mostrado anteriormente. 
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Ferramenta de busca Google 
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Caso o seu celular seja um iPho-
ne, aperte no símbolo do navega-
dor (Safari) apenas uma vez, di-
gite www.google.com.br na barra 
de endereços e o resultado será o 
seguinte: 

www.google.com.br
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Página inicial do Google no Safari 
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Daí em diante, os passos são os mes-
mos: digite o que gostaria de bus-
car e analise os resultados obtidos. 

LINK/URL Textos com início 
como “www” ou “http:” indi-
cam ser uma mensagem vin-
da diretamente de uma pági-
na que já contém informações 
elaboradas (link). Ao clicar em 
um link você será direcionado 
a conteúdos de acordo com o 
tema que estiver digitalizado. 
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NA PRÁTICA 
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VAMOS BUSCAR UMA 
INFORMAÇÃO NA INTERNET? 

1 Abra seu buscador, no computa-
dor ou celular, e pesquise sobre 
um tema do seu interesse, sobre 
o qual gostaria de saber mais. 

2 Depois, analise os resultados da 
sua busca: 

• O buscador indicou algum con-
teúdo patrocinado? 

• O buscador apresentou conteú-
dos que atenderam suas neces-
sidades e expectativas? 



EDUCAMÍDIA 60+ 30 

  
 

 

 
 
 

3 Procure visitar ao menos três 
das indicações do buscador e leia 
atentamente os conteúdos. 

4 Por fim, reflita: qual dos conte-
údos parece ser mais equilibra-
do e completo ou que melhor 
atendeu suas expectativas? Por 
quê? Apresente suas conclusões 
a um colega. 



  
 

 
 
 
 

QUEM FAZ O EDUCAMÍDIA 60+ 

O Instituto Palavra Aberta é uma 
entidade sem fins lucrativos que 
advoga a causa da plena liberda-
de de ideias, de pensamento e de 
opiniões. Promove a liberdade de 
expressão, a liberdade de imprensa 
e a livre circulação de informação 
como pilares fundamentais para 
o desenvolvimento de uma socie-
dade forte e democrática. 

Apoio: 

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


 

Educamídia PALAVRA 
ABERTA 

CONHEÇA 
OUTROS 
MATERIAIS DO 
EDUCAMÍDIA 
60+ 
CLIQUE AQUI 

www.60mais.educamidia.org.br 

https://60mais.educamidia.org.br/
https://60mais.educamidia.org.br/
https://www.instagram.com/educamidia60/
https://web.facebook.com/educamidia60



