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Por que estamos 
nas redes sociais?
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Redes sociais 
são serviços 
que permitem:

— ter um perfil;

— acessar, 
compartilhar e 
produzir informações;

— buscar e receber 
recomendações de 
novas conexões.
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Nas redes sociais 
podemos...
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— dialogar com especialistas;
— acompanhar ídolos;
— conhecer diferentes pontos de vista;
— participar de debates;
— criar campanhas;
— mobilizar pessoas;
— aprender coisas novas.
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Nas redes, 
no entanto...

— nos deparamos com opiniões pouco 
ou nada embasadas;
— podemos ser enganados por fake 
news e outros tipos de desinformação;
— temos contato com discussões nada 
civilizadas.
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As redes sociais 
são um espelho 
da sociedade?
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Ler e escrever 
nas redes

As redes sociais são 
espaços hipermidiáticos.

— Hipermídia: uma 
mesma plataforma reúne 
diferentes mídias, que podem ser 
vinculadas entre si, por meio de 
links e hashtags.
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Texto + imagem!

Linguagem híbrida: escrita 
combinada com elementos visuais.
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Imagem como mensagem 
principal

Texto complementa e 
contextualiza vídeo ou foto

@alhoecebola /InstagramCanal Ávida / YouTube
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Texto como integrante da imagem

Mensagens híbridas (imagem + texto)
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Texto como integrante da imagem

INFORMAR
DIVULGAR DIVERTIR
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Quem tem voz nas redes sociais?
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Influenciadores
(digital influencers)

— Pessoas que têm 
milhares ou milhões de 
seguidores.

— Capazes de influenciar 
o comportamento de 
seus seguidores.

— Relações comerciais 
nem sempre claras.
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Curtir e compartilhar = concordar?
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Curtir e 
compartilhar = 
informação.
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— A partir do nosso 
comportamento nas redes, 
os algoritmos entendem que 
tipo de conteúdo tem mais 
chance de nos agradar.
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— Conectar.
— Comunicar. 
— Aprender.
— Mobilizar ou engajar.
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Como usamos as redes?

Vamos refletir sobre os conteúdos que produzimos sobre 
nós ou sobre o mundo nas redes. Discuta com um colega:
— O que você costuma divulgar sobre você ou seus familiares e amigos nas redes sociais? Com que 
propósito você faz faz isso?

— Quais devem ser os limites para a exposição da vida pessoal nas redes? Por quê?

— Com qual intenção você geralmente curte ou compartilha uma postagem nas redes sociais? 
Como espera que essas atitudes sejam interpretadas por quem segue você?

 



O Instituto Palavra Aberta indica bibliografias, vídeos, podcasts, artigos e imagens, entre outros tipos de mídias, não sendo 
necessária a utilização desse material para aplicar os recursos do EducaMídia 60+. As indicações são dinâmicas, sendo sempre 
atualizadas por nossa equipe. Caso deseje contribuir com outras sugestões de referências entre em contato conosco.
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