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Comunicação tradicional  
Jornalismo, Publicidade   

Emissor – Receptor 
 
Produção centrada no emissor  
 
Factual  
 
Impresso X Internet  
 
Ética  X  Liberdade de Expressão  
 
Publicidade visa o convencimento  
Educomunicação transforma    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Quem controla a mídia no Brasil? 
https://brazil.mom-rsf.org/br/   

https://brazil.mom-rsf.org/br/


 
 
 

1938 - "Guerra dos mundos" 
“Fake news histórica” (Fonte: Deutsche Welle)  
 

30 de outubro de 1938, rádio CBS interrompeu 
programação para noticiar “invasão de marcianos”.  
 
A invasão dos marcianos" durou uma hora, mas 
marcou definitivamente a história do rádio. 
 
6 milhões de pessoas ouviram, das quais metade o 
sintonizou quando já havia começado, perdendo a 
introdução que informava ser radioteatro.  
 
1,2 milhão de pessoas acreditou ser fato real. O 
medo paralisou três cidades e houve pânico.   
 



 
 
 

1938 - "Guerra dos mundos" 
https://www.youtube.com/watch?v=lt8pWcrtzM0   
 

A mais histórica “Fake News”  

https://www.youtube.com/watch?v=lt8pWcrtzM0


 
 
 

PROJETO EDUCOM.JT  
http://www.usp.br/nce/educomjt   
 

http://www.usp.br/nce/educomjt


 
 
 

VIRAÇÃO – “feita de jovens para jovens”  
viracao.org 
   
 



Guiné-Bissau  
ONU  



Educomunicação – saúde  
DST/AIDS Ministério da Saúde – 2010 - 2012 

http://www.aids.gov.br/pt-br/campanha/campanha-sou-travesti-tenho-direito-de-ser-quem-eu-sou-2012


Com o slogan  
“Sou travesti. Tenho direito de ser quem eu sou”,  
a proposta foi promover a inserção social e a imagem 
positiva das travestis, além de disseminar o 
conhecimento sobre as formas de prevenção a AIDS e 
outras doenças sexualmente transmissíveis, combate 
à violência e à discriminação. 
 
Making off da Campanha:  
http://www.aids.gov.br/pt-br/campanha/campanha-
sou-travesti-tenho-direito-de-ser-quem-eu-sou-2012 
 
 
 

Educomunicação – saúde  
DST/AIDS Ministério da Saúde – 2010 - 2012 
 



Em 2012, para comemorar o Dia Nacional da 
Visibilidade Travesti, 29 de janeiro, o Departamento 
de DST, Aids e Hepatites Virais (Ministério da Saúde) 
produziu uma série de materiais que seguem a 
mesma identidade visual da campanha lançada em 
2010, fruto de uma oficina de criação de que 
travestis de todo o país participaram.  
 
O foco do material é sensibilizar a população contra 
o preconceito. 

Educomunicação – saúde  
DST/AIDS Ministério da Saúde – 2010 - 2012 
 



Missão de Cooperação Técnica  
Brasil - Quênia 2012 
 



Missão de Cooperação Técnica  
Brasil - Quênia 2012  
 



QUEBRA DE PARADIGMAS  
 
Durante a elaboração de um plano de prevenção 
à AIDS voltado a caminhoneiros em Botsuana, os 
técnicos do Brasil sugeriram a busca de parceiros 
que ajudassem na adesão dos motoristas à 
estratégia. Assim, inspirados pela experiência 
brasileira com as travestis, participantes do 
evento propuseram visita a profissionais do sexo 
na periferia de Gaborone.  
 

Missão de Cooperação técnica  
Brasil – Botsuana 2012  



QUEBRA DE PARADIGMAS  
 
São as mulheres, que moram na área onde se 
hospedam os motoristas de diversos países da 
África que estão em trânsito pela capital de 
Botsuana, que têm maior contato com os 
caminhoneiros. 
 

Missão de Cooperação técnica  
Brasil – Botsuana 2012  



QUEBRA DE PARADIGMAS  
 
Atenta à forma como brasileiros e africanos 
conduziram o diálogo com as profissionais do 
sexo para envolvê-las na construção de 
mensagens para os caminhoneiros, a 
representante do Ministério da Saúde em 
Botsuana ressaltou que não havia pensado que 
as profissionais do sexo poderiam ajudar 
Botsuana a elaborar uma ação para os 
caminhoneiros.  

Missão de Cooperação técnica  
Brasil – Botsuana 2012  



QUEBRA DE PARADIGMAS  
 
 
“Foi preciso vocês (brasileiros) virem ao meu 
país para eu visitar essas mulheres onde elas 
moram, sentar com elas e, pela primeira vez, 
tratar sobre a saúde delas e dos caminhoneiros”, 
observou”. Representante do Ministério da Saúde 
de Botsuana.  
 

Missão de Cooperação técnica  
Brasil – Botsuana 2012  



Guiné-Bissau – ONU    
2010 – 2012   



Sugestão de vídeo: “Números em Ação”  
 
https://youtu.be/IpxdKQLNw3s 

Agenda 2030 e os ODS 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
  
 



UNESCO -  ODS 3 para crianças   
http://bitly.com/videos_eds 
  
 



“An educommunication-based approach for the rights 
of the child: Responding to the challenge of 
implementing article 12 of the CRC in Guinea-Bissau”.  
 
A teste está disponível para consulta (versão impressa) 
na biblioteca da sede da Corte Interamericana, em San 
Jose, na Costa Rica, e também em seu catálogo online. 
Basta digitar a palavra “educommunication” no campo 
de busca virtual no site da Corte por meio do 
link:http://www.corteidh.or.cr/tablas/29889.pdf.  
 

Tese de mestrado  
Centro de Direitos Humanos da  
Universidade de Padova  
  
 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/29889.pdf














SLIDES E REFERÊNCIAS 
INDICADAS  

• ABPEducom 
http://www.abpeducom.org.br/ 
• Quem controla a mídia no Brasil (Intervozes).  
https://brazil.mom-rsf.org/br/  
• Documentário Levante a Sua Voz (Intervozes)  
https://www.youtube.com/watch?v=dPrO9UYeHHI 
• Planos de aula em Educomunicação (Educom.JT) 
http://www.usp.br/nce/educomjt  
• Vídeo sobre Educomunicação (por jovens) – Viração 
https://www.youtube.com/watch?v=t-Gk7e9BGWs 
• Vídeo ODS 3 para crianças (UNESCO) 
http://bitly.com/videos_eds  

 
 
 

 

http://www.abpeducom.org.br/
https://brazil.mom-rsf.org/br/
https://www.youtube.com/watch?v=dPrO9UYeHHI
http://www.usp.br/nce/educomjt
https://www.youtube.com/watch?v=t-Gk7e9BGWs
http://bitly.com/videos_eds
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