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1Programa

Individual de Estímulo ao Emprego Científico (2020.01982.CEECIND) e ao abrigo da regra
transitória do Decreto-Lei 57/2016, alterado pela Lei 57/2017.
O MINDtheGaps é financiado pela União Europeia através Agência ERASMUS+ Juventude em ação (2019-2PT02-KA205-006226)
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O CONTEXTO

Projeto Erasmus+ MINDtheGaps – Media Literacy Towards Youth Social Inclusion
O QUE SERÁ FOCADO

- De onde partimos?
- Que políticas relacionadas com a promoção de literacia digital e mediática de jovens?
- O que referem professores sobre a literacia digital e mediática de jovens em situação de
vulnerabilidade social?
- O que referem jovens que participaram no workshop “digital storytelling”?
- Que caminhos para a cidadania ativa e inclusão digital de jovens?
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2020-2021
Media Literacy Towards Youth Social Inclusion
ERASMUS+ Agência Juventude em Ação
[2019-2-PT02-KA205-006226]
5 PARCEIROS
UPORTO/CIIE, APLOAD, KNOW AND CAN, OKA,
INN UNIVERSITY
4 PAÍSES
Portugal, Bulgária, Turquia, Noruega

MINDtheGaps – Engage, connect
and empower young people!
(digitaliteracy.eu)
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O CONTEXTO - MINDtheGaps

Digital Storytelling
Histórias contadas com recurso a tecnologias
digitais
• Capacitar jovens
• Inclusão social e digital
• Colaboração - proximidade, amizade, pertença
• Reflexão
• Comunicação e divulgação
• Fazer uma história digital deixa-nos
orgulhosos!

“The storytelling process is a journey. In our workshops, we approach this journey as a facilitated group
process”(Lambert, 2010).
Lambert, J. (2010). Digital storytelling cookbook. Berkeley: Digital Diner Press.
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DE ONDE PARTIMOS?
passivo
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Conselho da Europa, 2019
Digital citizenship education handbook
Soares, F. & Lopes, A. Active citizenship skills and active digital citizenship skills in teaching and learning in
the digital age Deliverable-2_5-citizenship_final-for-publication.pdf (educationpolicynetwork.eu)

Soares & Lopes (2020)
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DE ONDE PARTIMOS?
“O ambiente de aprendizagem, as capacidades dos professores e a qualidade da educação não
acompanharam o ritmo das rápidas mudanças tecnológicas (...) sendo necessários esforços
reorientados para melhorar os resultados da aprendizagem em todo o ciclo de vida,
especialmente para as mulheres, raparigas e pessoas marginalizadas em contextos vulneráveis".
(ONU, 2019, p.10)
Mobilizar recursos e ambientes digitais de uma forma equilibrada e com sentido pode ser um
meio de envolver grupos mais vulneráveis na aprendizagem escolar, bem como para melhorar
as práticas pedagógicas que apoiam "a formação, exploração e investigação, aumentando a
participação e alargando o acesso” (Kelly 2020, 4)
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DE ONDE PARTIMOS?

O
PROBLEMA:
EXCLUSÃO
DIGITAL

AS
BARREIRAS:
ATITUDES,
MEIOS,
CAPACIDADES

A REALIDADE

CRENÇAS

IMPLICAÇÕES

Wilson & Grant, 2007. Digital Inclusion Challenge
http://digitaliteracy.eu/mindthegaps/outputs/

AÇÕES
NECESSÁRIAS
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DE ONDE PARTIMOS?

61%

Nível 1 (25%): conhecimento funcional do trabalho dos
computadores como ferramentas; Nível 2 (36%): completar
tarefas básicas e explícitas de recolha e gestão de
informação; Nível 3 (19%): capacidade de trabalharem de
forma autónoma na recolha e gestão de informação; Nível 4
(2%), capacidade de autonomia, avaliação e crítica na
procura de informação e na criação de produtos de
informação. (ICILS*, 2018)

Identificar barreiras onde elas ocorrem; eliminar barreiras fazendo adaptações que reflitam as experiências de vida
das pessoas afetadas; criar novas formas de trabalho considerando a inclusão nas fases iniciais e não no final (City of
Ottawa and City for All Women Initiative, 2018, p.10).
*Dados recolhidos durante o ano de 2018 (46,561 alunos do 8.º ano, 2226 escolas de 12 países, complementado por dados obtidos através de 26,530 professores e
gestores).
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QUE POLÍTICAS RELACIONADAS COM A PROMOÇÃO DE LITERACIA DIGITAL
E MEDIÁTICA DE JOVENS?
-

Resolução A/RES/75/267 “Global Media and Information Literacy Week : resolution / adopted by the General Assembly”
(UNESCO, 2021)

-

Declaração de Seul (UNESCO, 2020) “Literacia Mediática para Todos”

-

Políticas europeias e nacionais (ex. Plano de Ação para a Educação Digital (2021 – 2027), Plano de Ação para a
Transição Digital (2021/2021), Escola Digital, Plano de Desenvolvimento Digital da Escola

-

Estratégia para a juventude (2018-2027): arquitetos das suas próprias vidas (…) e proporcionar-lhes as competências
de vida necessárias para enfrentarem um mundo em mudança; cidadãos ativos e agentes de solidariedade e de
mudança positiva; inclusão social dos jovens; contribuir para a erradicação da pobreza juvenil e de todas as formas de
discriminação, e promover a inclusão social dos jovens
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O QUE REFEREM PROFESSORES SOBRE A LITERACIA DIGITAL E
MEDIÁTICA DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL?
-Quase a totalidade dos professores (98,5%) refere que adverte os seus alunos sobre os riscos e as oportunidades
da Internet e das redes sociais.
- Identificam riscos, tais como: exposição pessoal na Internet, a falta de consciência relativamente à preservação da
privacidade e da intimidade e a quantidade de tempo gasto na Internet e nas redes sociais sem a supervisão de
adultos.
- Quase metade dos professores (46%) refere que a sua escola não tem uma estratégia para promover a literacia
digital e mediática junto dos jovens.
- Quanto às oportunidades, os professores mencionam que uma estratégia para promover a literacia digital e
mediática deve ser articulada com as aulas de cidadania e desenvolvimento, com os projetos, incluindo os
desenvolvidos pela biblioteca escolar ou com um plano de competências transversais no âmbito da autonomia e
flexibilidade curricular.
-As barreiras que identificam estão relacionadas com a falta de recursos: materiais (falta de equipamento,
computadores ultrapassados se sem manutenção, falta de acesso à Internet, tanto na escola como em casa) e
humanos (professores e pais com competências digitais adequadas).
*Questionário online submetido a líderes e professores (N=120), no período compreendido entre maio a junho
de 2020.
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O QUE REFEREM JOVENS QUE PARTICIPARAM NO WORKSHOP
“DIGITAL STORYTELLING”?
de
online
Frequência
de
Publicação
questionamento
de tempo
postssobre
numa
ade
rede
falsidade
social
da
RestriçãoQuantidade
por
um adulto
decorrente
uma
utilização
informação
online
excessiva da
Internet
Mais de 10 horas
Sempre

Ninguém
Muitas vezes

Entre a8 minha
e 10 horas
Apenas
família e/ou amigos mais próximos
Frequentement
Algumas vezes
e
Entre 5 e 7 horas
meus amigos das redes sociais
Por
vezesOs
Poucas
vezes ou apenas uma vez
Entre
2 a 4 horas
Os meus
amigos
das redes sociais e os seus amigos
Raramente
Fui aconselhado que isso poderia acontecer
Menos Nunca
de 1 hora
Todos
Simplesmente nunca aconteceu
0 0

2

5 4

0

6

0 10 8
2

2 10
4

41512
6

614
8

20
16
8
10

10
12

14

12

Questionário submetido a 34 jovens, dos 15 aos 19 anos, junho/setembro de 2021, questionário online durante
workshop do MINDtheGaps
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MINDtheGapsYouTube Studio

O QUE REFEREM JOVENS QUE PARTICIPARAM NO WORKSHOP “DIGITAL
STORYTELLING”?
… A parte mais interessante foi a
produção do vídeo mesmo em si,
e digamos que a parte menos
interessante
é
sempre
a
produção do texto, que é só a
parte mais complicada, que nos
faz refletir e pensar mais sobre
o assunto.

… aprendi um bocado com cada
um, com todos, não só com a
minha, e fez pensar, no caso da
XXX, na distância de família (…), no
caso da YYY a autoestima e assim,
acho que deu para pensar muito e
refletir.

… Trabalhou muito a nossa
responsabilidade (…) de fazer o
vídeo, tratar de todas as coisas,
e ainda garantir que fique bem,
e eu acho que isso aí deu
trabalho
mas
acho
que
conseguimos.

… é sempre mais fácil ir ao
Google e pesquisar o que
queremos e selecionarmos uma
imagem ao calhas do que estar
atento aos direitos de autor.
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Que caminhos para cidadania ativa e inclusão digital de jovens?

“O risco de se situar apenas numa vertente regulatória é uma educação
institucionalizada para a cidadania, centrada na democracia formal e nas
competências digitais, que enfatiza excessivamente o respeito pelas regras,
valores e responsabilidades, com uma falta de oportunidade de criação,
questionamento crítico e justiça social” (Soares & Lopes, 2020)

Outputs – MINDtheGaps
(digitaliteracy.eu)
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