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Introdução
As redes sociais na internet e os sites de redes
sociais, como denominou Raquel Recuero (2009),
vêm sendo tema constante de discussão, sobretudo
no âmbito político/eleitoral. Com a profusão de
um amplo esquema de desinformação, chamada
popularmente de “fake news” (notícias falsas), as
redes sociais tornaram-se peças fundamentais no
funcionamento deste esquema, com o objetivo de
disseminar conteúdos para orientar, confundir ou
desviar a atenção dos usuários nos mais diversos
assuntos.
Neste sentido, através de decisão judicial,
conteúdos e perfis de usuários em sites de redes
sociais estão sendo removidos e bloqueados com
a finalidade de frear a disseminação da desinformação na rede, especialmente para fins eleitorais.
Além de fins eleitorais, é importante
destacar o uso das redes sociais pelos jovens, local
em que eles se relacionam, divulgam e acessam
informações. De acordo com a agência Kaspersky1,
em estudo realizado na América Latina, um a cada
três internautas consomem notícias apenas pelas
redes sociais. Outro dado do estudo, é que os
jovens são os que mais usam as redes para obter
informações sobre seu país ou região. Assim, outro
1 Para 1 entre 3 internautas na América Latina, as redes sociais são
a única fonte de informação. 2020. Disponível em: <https://gq.globo.
com/Prazeres/Poder/noticia/2020/02/para-1-entre-3-internautasna-america-latina-redes-sociais-sao-unica-fonte-de-comunicacao.
html>. Acesso em: 15 abr. 2020.
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fator relevante é o grande consumo de notícias via
ou exclusivamente através das redes sociais. Desta
forma, além da desinformação, outros aspectos
para a discussão podem ser acrescentados, a bolha
informacional e também o discurso de ódio.
Analisando este cenário, que papel tem a
escola e a educação no combate à desinformação e
na promoção de um uso mais crítico e reflexivo das
redes sociais? A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), homologada em 2018, orientará os
currículos da Educação Básica em escolas públicas
e privadas em todo o país.
Em 2020, a base entrou em vigor. A BNCC
oferece um caminho bem estruturado sobre o tema,
pois apresenta competências e estimula o desenvolvimento de habilidades necessárias para lidar
com o universo das redes sociais e o mundo digital.
Este artigo apresenta uma reflexão sobre as
redes sociais e a BNCC, cujo recorte aborda o uso
dessas redes, as tecnologias digitais e o conceito
de Educação Midiática como um caminho para
uma postura crítica por parte dos estudantes em
formação. Trata-se de um estudo exploratório e
bibliográfico a partir de aporte teórico construído
a respeito do tema e consulta ao documento BNCC.

Redes Sociais na Internet
Na década de 1990, houve uma explosão
da interação e comunicação via Internet. Segundo
Recuero (2009), esse advento provocou intensas
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transformações na sociedade, como, por exemplo,
a sociabilização por meio da comunicação mediada
pelo computador (CMC). A autora afirma que a
CMC aliada a Internet permitiu que usuários se
comuniquem e expandiu a capacidade de interação
entre eles. Além disso, possibilitou a criação
e expressão através dos sites de redes sociais,
redes conectam computadores e pessoas. Rede
pode ser representada como uma metáfora para
muitos sistemas, conforme explica Recuero, seria
um conjunto de órgãos e suas interações.
De acordo com Silva (2010), redes sociais são
espaços dinâmicos que contam com a participação
dos indivíduos para propagar informações. As
primeiras redes sociais apareceram na década de
90 e o Six Degrees foi o responsável pelo modelo
de rede como conhecemos: com perfis, envio de
mensagens privadas e adição de contatos. Com a
chegada do novo milênio, nos anos 2000, outras
redes sociais surgiram.
Os estudos de Recuero (2009) conceituam
que redes são metáforas estruturais, constituídas
de nós e suas conexões. A autora compreende
que as redes sociais na internet são sistemas que
têm como finalidade publicar e publicizar as redes
sociais dos atores através de sites de redes sociais
como: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,
entre outros (RECUERO, 2009). São configuradas
por perfis, onde há lugar específico para carregar
conteúdos e estabelecer interação.

Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade

176

Entende-se rede social como um conjunto
de pessoas ou indivíduos que interagem entre
si, estabelecendo uma relação. Recuero (2009)
especifica os elementos que definem uma rede
social, sendo:
Tabela 1 – Atores e Conexões

Atores

Conexões

São os nós, o primeiro elemento da rede
social. São as pessoas que se relacionam
neste espaço virtual. Através das pessoas
há o fortalecimento dos laços sociais.
Outro aspecto importante é que o ator
social é representado dentro das redes
sociais por blogs, fotologs, por perfis no
Facebook, Twitter, Instagram entre outros.
Dentro deste universo cibernético existe a
valorização excessiva do individualismo, na
qual é de vital importância a visibilidade nas
redes sociais.
É possível reconhecer as conexões em
uma rede social de diversas formas,
uma delas é por meio dos laços sociais,
que são constituídos pela interação. A
interação permite perceber os rastros
das pessoas deixados na Internet. Diante
disso, torna-se relevante compreender a
interação nestes espaços, tendo em vista
que ela é o reflexo do elo comunicativo
entre o indivíduo e seus pares e, também,
considerado um espelho social. Como
sempre a interação acontece mediada
pelo computador, que pode ocorrer de
forma síncrona ou assíncrona.
Fonte: Recuero (2009).
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Recuero (2009) apresenta as conexões a partir
dos conceitos de:
Tabela 2 – Conexões
interação
é a matéria-prima
das
Interação,
Interação,ARelação
e Laços
Sociais
relações e dos laços estabelecidos
Relação
nas redes sociais (RECUERO, 2009).
e Laços
Sendo responsável pela reciprocidade
A interação é a matéria-prima das relações e dos laços
e satisfação entre os envolvidos. A
Sociais
estabelecidos
nas redes sociais (RECUERO, 2009). Sendo
relação é a unidade básica da rede

responsável pela reciprocidade e satisfação entre os envolvidos.
social, pois permite estabelecer
A relação é a unidade básica da rede social, pois permite
vínculos de amizades, trocas de
estabelecer vínculos de amizades, trocas de conteúdos,
conteúdos, mensagens mediadas pelo
mensagens mediadas pelo computador. Além disso, permite o
computador. Além disso, permite o
distanciamento físico e o anonimato entre os envolvidos. Assim,
distanciamento físico e o anonimato
torna-se mais fácil romper relações no meio cibernético por não
entre os envolvidos. Assim, tornaenvolver diretamente o “eu”. Já os laços sociais são constituídos
se mais fácil romper relações no
a partir das interações e das relações que ocorrem na rede. Os
meio cibernético por não envolver
laços podem ser fracos e fortes, sendo que um laço pode ser
diretamente o “eu”. Já os laços
mensurado pelo tempo, intensidade, intimidade e confiança.

sociais são constituídos a partir das
interações e das relações que ocorrem
na rede. Os laços podem ser fracos e
fortes,
que um laço pode ser
Capitalsendo
Social
mensurado pelo tempo, intensidade,
intimidade e confiança.

AsCapital
trocas de conteúdos
carregam
As trocas
de elementos
conteúdosimportantes
carregam
denominados de capital
social. Oimportantes
capital social denominados
é estabelecido
elementos
Social
em negociação entre os
que permite
estabelecer
laços
deindivíduos
capital social.
O capital
social
é
através de grupos e comunidades.
Após
discutir
o
conceito,
Recuero
estabelecido em negociação entre os
(2009) considera o capital
social como
umpermite
conjunto de
recursos de
indivíduos
que
estabelecer
um grupo, usufruído pelo
ou individualmente,
baseado na
laçosgrupo
através
de grupos e comunidades.
reciprocidade.
Após discutir o conceito, Recuero

(2009) considera o capital social como
um conjunto de recursos de um grupo,
usufruído
pelo(2009).
grupo ou individualmente,
Fonte:
Recuero
baseado na reciprocidade.
Fonte: Recuero (2009).
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Recuero (2009) traz o conceito de sites de
redes sociais (SRSs) “são os espaços utilizados
para a expressão das redes sociais na Internet”
(p. 102). São exemplos de SRS: Facebook, Twitter
e Instagram. Podemos ter milhares de amigos
dentro do ciberespaço, mas não fora dele, as
conexões e a expressão da rede são amplificadas
através dos sites de redes sociais. Ainda sobre
os SRSs, Recuero (2009) aponta alguns valores
relacionados, são eles: visibilidade, reputação,
popularidade e autoridade.
Com relação à visibilidade “Os sites de redes
sociais permitem aos atores sociais estar conectados.
Isso significa que há um aumento da visibilidade
social desses nós” (RECUERO, 2009, p. 108). Mais
conectividade representa mais visibilidade, mais
informação circulando na rede e isso fortalece os
laços sociais mantidos a distância nesse espaço.
Mais visibilidade e popularidade, implica
em mais seguidores e acesso às informações, o
que gera a reputação. A reputação é considerada
por Recuero como um dos principais valores
construídos nas redes sociais:
A reputação, portanto, é aqui compreendida como a percepção construída de alguém pelos demais atores e, portanto,
implica três elementos: o “eu” e o “outro” e a relação entre ambos. O conceito de reputação implica diretamente no
fato de que há informações sobre quem
somos e o que pensamos, que auxiliam
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outros a construir, por sua vez, suas impressões sobre nós (2009, p. 109).

Recuero (2009, p. 111) explica “A
popularidade é um valor relacionado à audiência,
que é também facilitada nas redes sociais na
Internet”, corresponde a posição de um ator
dentro desse espaço, já que há mais pessoas
conectadas a ele, portanto, tem mais capacidade
de influenciar no ambiente virtual. A popularidade
pode ser mensurada pelo número de interações,
comentários, a audiência de cada blog, quantidades
de visitas em um perfil, entre outros aspectos.
A autora destaca que popularidade não
significa autoridade. A autoridade para Recuero
(2009) está vinculada ao poder de influenciar
na rede social. Está ligada a reputação, porém, é
medida pelo grau de influência, pela capacidade
de gerar diálogo sobre algum conteúdo publicado.
Por fim, torna-se necessário compreender
não somente a existência das conexões feitas
entre os indivíduos nas redes sociais mediadas
pelo computador, como também o conteúdo das
interações, diálogos, postagens e mensagens nos
sites de redes sociais.

Educação midiática: Para uma vida nas
redes
A sociedade passa constantemente
por diversas transformações com a inserção
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de dispositivos tecnológicos de informação e
comunicação. O computador, a Internet e a Word
Wide Web, por exemplo, proporcionaram um grau
de conexão não antes experimentado. A Internet é
caracterizada por dois aspectos, segundo Marteleto
(2010). O primeiro aspecto está relacionado
ao vasto acervo de dados e de informação, e o
segundo diz respeito à capacidade de alcance,
geograficamente, e, socialmente utilizada para
comunicação, interação e sociabilidade entre as
pessoas.
Estar em rede é dar condições a novas
experiências e convivência com o mundo,
constituindo grupos ou comunidades, algo
necessário para as pessoas. De acordo com
Castells (2003), uma rede é um agrupamento de
nós interconectados. A formação de redes é uma
atividade humana ancestral, ganharam contornos
significativos na vida das pessoas em nosso tempo,
transformando-se em redes de informação
avigoradas pela Internet.
Para Silva (2010), as redes sociais são
organizações abertas, em constante mutação e
possuem uma característica peculiar: a capacidade
de veicular informação. Rede também pode ser
compreendida, no campo das Ciências Sociais,
como uma forma de entender a inovação da
sociedade, pois leva a percebê-la a partir dos
vínculos relacionais entre os indivíduos, afirma
Marteleto (2010). São ambientes que facilitam
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encontros virtuais de interação, relacionamento
e colaboração na Internet, sustenta a autora.
No entanto, as redes e os sites de redes
sociais estão no centro do debate na atualidade.
Seja pela sua popularidade e rápida adesão, ou
pelas consequências e implicações do uso pelos
usuários e para a sociedade.
Recuero (2009) define site de rede
social (SRS) como uma ferramenta que foca na
publicização da rede social dos atores. Conteúdos
e perfis de usuários nos sites de redes estão sendo
removidos e bloqueados via decisão judicial. Tal
medida, vem sendo solicitada e tomada, pois a
estrutura das redes sociais na Internet e os SRSs
são fundamentais na engenhosa arquitetura de
criação, produção e distribuição de “fake news”
(notícias falsas).
O termo “fake news” se popularizou nos
últimos anos e tem grande impacto na vida social e
política, especialmente nesta última, foi usado pelo
então candidato Donald Trump durante a disputa
presidencial nos Estados Unidos em 2016, contra
seus adversários para desqualificar as informações
que desfavoreciam sua candidatura (INTERVOZES,
2019).
Uma robusta estrutura, através das redes
sociais na Internet é utilizada para disseminar
desinformação com objetivos eleitorais, por
exemplo. Nesse sentido, no Brasil foi aprovado no
Senado em junho de 2020, o projeto de Lei Brasileira
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de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na
Internet (PL 2630/2020) chamado de PL das “Fake
news”, conforme aponta matéria do Nexo (ROCHA,
2020). Neste momento, o texto está tramitando
na Câmara. O projeto surge como uma alternativa
para barrar a disseminação de notícias falsas na
internet, destaca Rocha (2020).
Entre as discussões relacionadas ao PL, o
texto do Nexo destaca o uso do termo “fake news”.
O termo é considerado problemático, pois vem
sendo usado de forma abrangente e indiscriminada
para designar uma variedade de conteúdos. Para
Ribeiro e Ortellado (2018, p. 73), há controvérsia
sobre dois pontos. São eles:
i) se o conceito deve se referir apenas a
conteúdo noticioso comprovadamente
falso ou se deve se referir também a outras técnicas de desinformação e engano,
como os exageros, as omissões, as informações tiradas de contexto e as especulações; ii) se o conceito deve incluir apenas o conteúdo falso produzido intencionalmente ou se compreende também
qualquer tipo de equívoco factual verificável, mesmo que não seja intencional,
como um simples erro de apuração.

Considerando os pontos controversos
indicados por Ribeiro e Ortellado (2008) e o uso
sem critério na esfera política para desqualificar
o discurso de adversários (ROCHA, 2020),
especialistas e projetos voltados para a Educação
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Midiática defendem o termo “desinformação”
(uma denominação mais abrangente) no lugar de
“fake news”.
Além dos objetivos eleitorais, acirrado
nos últimos anos, a desinformação pode causar
problemas que vão muito além de abalar e
destruir a reputação de pessoas e instituições,
causa também danos irreversíveis, como o caso da
dona de casa Fabiane Maria de Jesus, em 20142.
A mulher foi linchada no Guarujá, litoral paulista,
vítima de notícias falsas que circularam na internet.
Através de um retrato-falado divulgado em uma
rede social, Fabiane foi confundida com uma
mulher que supostamente sequestraria crianças
para rituais de magia negra.
A desinformação serve a interesses e
objetivos diversos, não somente eleitorais.
Recentemente, em virtude da pandemia do novo
coronavírus, assistimos ao crescimento desses
conteúdos relacionados à saúde e à ciência.
Além da variedade de temas, há também uma
variedade de possibilidades da desinformação
ser apresentada. Claire Wardle, diretora do
projeto First Draft News, com foco no combate à
desinformação e o desenvolvimento de diretrizes
éticas para a prática jornalística, apresenta o
ecossistema da desinformação nas redes:
2 Veja o passo a passo da notícia falsa que acabou em tragédia
em Guarujá. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.
br/cotidiano/2018/09/veja-o-passo-a-passo-da-noticia-falsa-queacabou-em-tragedia-em-guaruja.shtml>. Acesso em: 15. abr. 2020.
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Tabela 3 – Ecossistema da desinformação

Falsa Conexão

Quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo.

Falso Contexto

Quando o conteúdo genuíno é
compartilhado com informação
contextual falsa.

Manipulação do
Contexto

Quando a informação ou imagem genuína é manipulada
para enganar.

Sátira ou Paródia

Nenhuma intenção de prejudicar, mas tem potencial para
enganar.

Conteúdo Enganoso

Uso enganoso de informações
para enquadrar uma questão
ou indivíduo.

Conteúdo Impostor

Quando fontes genuínas são
imitadas.

Conteúdo Fabricado

Conteúdo novo, que é 100%
falso, criado para ludibriar e
prejudicar.

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News (https://www.
manualdacredibilidade.com.br/desinformacao).

É importante destacar que a desinformação,
assim como reafirma a cartilha “Desinformação”
do coletivo Intervozes (2019, p. 6), “a mentira
ou a distorção não começou com a Internet. São
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conhecidos muitos casos de emissoras de TV que
desvirtuaram ou ocultaram fatos para favorecer
seus interesses”. No entanto, a mudança de
patamar e a complexidade do problema ocorre
a partir das novas tecnologias de informação
e comunicação. Essas tecnologias adicionaram
características como: velocidade de propagação,
alcance global e direcionamento segmentado das
mensagens, o que torna o problema mais difícil de
ser enfrentado (INTERVOZES, 2019).
A internet e as redes sociais dão suporte
e possibilitam atribuir essas características ao
atual circuito da desinformação. A banda larga
proporcionou uma mudança marcante e relevante
de “estar conectado” para “ser conectado”.
Martha Gabriel (2013) considera que
“estar” conectado significa que o indivíduo,
eventualmente, utiliza a internet, na ocasião a qual
tínhamos acesso discado, mais comum na década
de 1990. Para a autora, “ser” conectado representa
que o indivíduo está na rede, ou seja, vive em
simbiose com ela. Como os preços da banda larga
ficaram mais acessíveis, os indivíduos puderam
ficar mais ativos e, assim, possibilita expressar-se
na rede: publicar, atuar, opinar, criar e influenciar
(GABRIEL, 2013).
Para Martha Gabriel, vivemos uma
revolução, denominada de Revolução Digital
que nos direciona para a Era Digital. Os impactos
são sem precedentes. O que difere a revolução
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tecnológica do passado da atual é que esta tem
causado uma mudança importante na velocidade
da informação, a celeridade tem efeitos relevantes
na sociedade e na educação. Segundo Gabriel
(2013), não podemos negar que a evolução
tecnológica nos fez e faz mais conectados,
essa evolução contribuiu para nos livrar das
dificuldades e fronteiras geográficas, temporais e
espaciais, expandindo, diariamente, os processos
comunicacionais.
Diante do cenário desenhado nos
parágrafos anteriores deste artigo, relacionados
a apresentar a dinâmica e funcionamento das
redes sociais na Internet e a evolução tecnológica
que possibilita e favorece essa estrutura, fica
evidente os impactos na sociedade em diversas
áreas. Desta maneira, mudanças de hábitos, novas
regras e condutas, adaptações e uma preparação
se mostram necessárias para viver e atuar no
âmbito das redes digitais.
As carências educacionais sobre o
enfrentamento da circulação de conteúdos na
internet, em especial, nas redes sociais digitais,
que são, constantemente, utilizadas por crianças
e jovens são, igualmente, refletidas nas diretrizes
pedagógicas desenvolvidas pela BNCC – Base
Nacional Comum Curricular.
Ciente das provocações frente ao cenário
descrito anteriormente, a base é uma resposta a
diversos desafios impostos e as necessidades de
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atualização do campo da Educação, especialmente
nos quesitos: internet, redes sociais e tecnologias
digitais. A BNCC oferece, em seu bojo, caminhos
que permitem que alunos alcancem, ao longo
da sua trajetória estudantil, senso crítico sobre
informações e conteúdos disponíveis na internet
de forma ética, democrática e cidadã.
A Base Nacional Comum Curricular,
referência para a criação de currículo, materiais
didáticos e avaliações para a Educação Básica,
começou sua aplicação em sala de aula a partir
de 2020. Trata-se de um documento elaborado por
diversos profissionais que entrega para a sociedade
um instrumento capaz de nortear e guiar rotas
pedagógicas para tornar a escola mais adequada e
coerente como o mundo contemporâneo e digital.
A BNCC é um documento plural, resultado de
um trabalho coletivo inspirado nas mais avançadas
experiências. A partir dela, as instituições de ensino
públicas e privadas passaram a ter uma referência
nacional comum e obrigatória para a construção
dos seus currículos e propostas pedagógicas,
viabilizando a elevação da qualidade do ensino
com igualdade e preservando a autonomia dos
estados e as particularidades regionais e locais.
A Base Nacional Comum Curricular tem
como objetivo assegurar o desenvolvimento de
competências gerais, “que consubstanciam, no
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento” (BRASIL, 2018, p. 8). De acordo
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com a base, competência agrega conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores para resolver
demandas complexas nos âmbitos cotidiano, da
cidadania e do trabalho. Entre as competências
gerais apontadas pela BNCC para a Educação Básica,
estão: utilizar diferentes linguagens, entre estas, a
digital, para expressar e compartilhar informações;
compreender, utilizar e criar Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação – TDIC, de forma crítica e
ética nas diversas práticas sociais para comunicação,
acesso e disseminação de informações.
Essas competências destacadas estão em
consonância com as necessidades da sociedade
contemporânea e da cultura digital e atribuem à
escola e à área da educação um papel fundamental
na construção de uma sociedade e público mais
apto e preparado para lidar com as potencialidades,
como também com as implicações resultantes das
redes sociais na Internet, por exemplo. Na BNCC,
essa demanda e preocupação aparece a partir do
Ensino Fundamental – Anos Finais e no Ensino
Médio, quando os estudantes devem começar a
lidar com desafios de maior complexidade:
Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e
multimodal e de atuação social em rede,
que se realizam de modo cada vez mais
ágil. Por sua vez, essa cultura também
apresenta forte apelo emocional e induz
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ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando
análises superficiais e o uso de imagens
e formas de expressão mais sintéticas,
diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar
(BRASIL, 2018, p. 61).

Essa visão, que aparece mais enfática nos
anos finais do Ensino Fundamental, continua na
etapa do Ensino Médio, que é a última etapa de
formação:
Em articulação com as competências
gerais, essas dimensões também foram
contempladas nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação
Infantil e nas competências específicas
e habilidades dos diferentes componentes curriculares do Ensino Fundamental,
respeitadas as características dessas
etapas. No Ensino Médio, por sua vez,
dada a intrínseca relação entre as culturas juvenis e a cultura digital, torna-se
imprescindível ampliar e aprofundar as
aprendizagens construídas nas etapas
anteriores. Afinal, os jovens estão dinamicamente inseridos na cultura digital,
não somente como consumidores, mas
se engajando cada vez mais como protagonistas (BRASIL, 2018, p. 474).

Com base nessas necessidades de atuação e
proposições da BNCC, e destacando os desafios da
escola frente a um mundo que lida há muito tempo
com a presença de outros circuitos formativos e

Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade

190

informativos, como os meios de comunicação
de massa, responsáveis não só por entreter,
mas também informar, é preciso que as práticas
pedagógicas estejam próximas desta realidade,
que é também a realidade do aluno. A respeito
disso, Ochs (2019, p. 3) aponta que:
Desde muito cedo, as crianças estão expostas a todo o tipo de textos: imagens,
publicidade, embalagens e impressos
no mundo físico; a mídia tradicional da
geração de seus pais (TV, jornais e rádio); e uma quantidade cada vez maior
de informação no mundo virtual, como
vídeos, jogos, notícias, textos via SMS e
posts de mídias sociais. Cada um desses
textos oferece mensagens e experiências que são determinadas por seus
autores, segundo um objetivo específico: informar, divertir ou convencer. Seu
conteúdo e forma representam escolhas
do autor, a serviço desses objetivos.

Analisando o exposto pela BNCC e a
emergência da compreensão e habilidades
necessárias para o contexto digital, aparece o
conceito de Educação Midiática. A Educação
Midiática está voltada para reflexões e análise
sobre e para os meios de comunicação e considera
as ações comunicativas em diversos âmbitos como
um processo fundamental na vida cotidiana,
estimulando práticas democráticas relacionandoas ao exercício da cidadania através das mídias
(CORTES; MARTINS & SOUZA, 2018).
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Passarelli, Junqueira e Angelucci (2014)
indicam sobre novas semânticas e novas
literacias que são um conjunto de habilidades ou
competências construídas com o uso de diferentes
tecnologias. Os jovens fazem parte desse contexto
em que utilizam tecnologias digitais, redes sociais,
hipertexto, conteúdo multimídia, estabelecendo
assim, uma relação de produtor e consumidor de
conteúdos e informações. Sobre a aplicação do
conceito de Educação Midiática, de acordo com
a BNCC:
Em que pese o potencial participativo
e colaborativo das TDIC, a abundância
de informações e produções requer,
ainda, que os estudantes desenvolvam
habilidades e critérios de curadoria e de
apreciação ética e estética, considerando, por exemplo, a profusão de notícias
falsas (fake news), de pós-verdades, do
cyberbullying e de discursos de ódio nas
mais variadas instâncias da internet e
demais mídias (BRASIL, 2018, p. 488).

Para o Educamídia, programa do Instituto
Palavra Aberta que conta com o apoio do Google.
org, voltado a difundir a Educação Midiática
através da capacitação de professores, tendo como
público-alvo jovens.
A Educação Midiática é um “conjunto de
habilidades para acessar, analisar, criar e participar
de maneira crítica do ambiente informacional
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e midiático em todos os seus formatos — dos
impressos aos digitais”3.
O Educamídia coloca o excesso de
informações como um desafio ao senso crítico.
Para o programa, a Educação Midiática é o caminho
para uma participação ativa e crítica no mundo
conectado, como também uma ferramenta para
o enfrentamento da desinformação.
Os pressupostos desse conceito também
são incentivados pela UNESCO, que chama de
AMI - Alfabetização Midiática Informacional. De
acordo com a UNESCO, o desenvolvimento da AMI
permite:


Compreender o papel e as funções das mídias e de outros provedores de informação
nas sociedades democráticas;


Compreender as condições nas quais essas
funções possam ser realizadas;


Reconhecer e articular a necessidade informacional;


Localizar e acessar informações relevantes;


Avaliar com senso crítico, em termos de autoridade, credibilidade e finalidade atual, a
informação e o conteúdo das mídias e de
outros provedores de informação, incluindo
aqueles na internet;

3 O que é educação midiática?. 2020. Disponível em: <https://
educamidia.org.br/>. Acesso: 15 abr. 2020.
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Extrair e organizar a informação e o conteúdo midiático;


Sintetizar ou trabalhar com as ideias abstraídas do conteúdo;


Comunicar para um grupo de pessoas ou
leitores, com ética e responsabilidade, sua
compreensão sobre o conhecimento criado, em uma forma ou meio de comunicação
apropriado;


Aplicar as habilidades em TIC para processar a informação e produzir conteúdo gerado por usuários; e


Engajar-se nas mídias e em outros provedores de informação, incluindo aqueles na
internet, para autoexpressão, liberdade de
expressão, diálogo intercultural e participação democrática (UNESCO, 2016, p. 8).

Desta forma, a BNCC prevê o desenvolvimento
de habilidades para os estudantes lidarem com o
contexto descrito. Para o Ensino Médio, na área
de Linguagens e suas Tecnologias, por exemplo,
sobre a competência que diz respeito às práticas
de linguagem em ambiente digital, a base elenca
algumas habilidades relacionadas à discussão
(BRASIL, 2018, p. 497):
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Tabela 4 – Competência Específica 7
Habilidades

Mobilizar práticas de
linguagem no universo
digital, considerando as
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e
estéticas, para expandir
as formas de produzir
sentidos, de engajar-se
em práticas autorais e
coletivas, e de aprender
a aprender nos campos
da ciência, cultura, trabalho, informação e vida
pessoal e coletiva.

Explorar tecnologias digitais
da informação e comunicação
(TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e
utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado
a práticas de linguagem em
diferentes contextos.
Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação
e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas
práticas sociais, para fazer uso
crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão
e produção de discursos em
ambiente digital.
Apropriar-se criticamente de
processos de pesquisa e busca de informação, por meio
de ferramentas e dos novos
formatos de produção e distribuição do conhecimento
na cultura de rede.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_
EF_110518_versaofinal_site.pdf).
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A abordagem proposta pela BNCC fomenta
o fortalecimento do ensino e aprendizagem
com base nos diferentes discursos e conteúdos
das mídias e tecnologias, em geral, se ancoram
em pressupostos vinculados aos conceitos de
Educação Midiática, AMI e a necessidade de novos
letramentos, conforme supramencionado neste
artigo.

Considerações Finais
Ao trazer para a discussão o estudo de
Recuero (2009), ampliamos a reflexão sobre o tema,
com uma obra fundamental na compreensão da
estrutura e dinâmica de funcionamento e valores
relacionados às redes. É justamente essa estrutura
composta por atores e suas conexões, ancorada
em valores como a visibilidade, a reputação, a
popularidade e a autoridade, suportada pela
internet, arena de conflito e disputa. Traz à tona os
limites sobre liberdade de expressão e que requer
um uso responsável e consciente.
A Base Nacional Comum Curricular possibilita
que novos caminhos sejam trilhados na efetivação
de competências e habilidades necessárias
no mundo digital. A BNCC é extensa e traz
considerações importantes para sustentar ações e
atividades que estimulem a autonomia, que possam
aprimorar habilidades como o desenvolvimento
do pensamento crítico e protagonismo na atuação
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como cidadão, especialmente com e através das
redes sociais e tecnologias digitais. Nesse sentido,
os pressupostos do conceito de Educação Midiática
se mostram adequados para preservar a liberdade
de expressão nas redes, porém orientando para
um uso consciente e crítico.
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