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1. Introdução ao projeto MEDIA4ALL  

1.1 Elaboração do documento de orientação politica: 

Hoje em dia, quando quase todos têm amplo acesso à tecnologia, saber usá-la deixou de ser uma habilidade 

valiosa tornou-se algo natural e óbvio. No entanto, a situação atualmente vivida devido à pandemia de COVID-

19 levou ao confinamento da maioria da população da UE, que passou mais tempo em casa e, portanto, mais 

tempo online. 

A desinformação, as notícias falsas e a cibersegurança são temas cada vez mais dominantes num ambiente de 

mal-estar e incerteza em que proliferam informações que podem causar danos não só sociais, mas também à 

saúde pública. De acordo com um estudo realizado na UE e nos EUA, as pessoas com baixos níveis de educação 

formal são muito menos propensas a dizer que dependem de organizações de notícias para notícias e 

informações sobre o coronavírus e mais propensas a confiar em redes sociais e aplicações.  As pessoas 

oriundas de meios socioeconómicos baixos, pouco qualificadas ou que vivem em zonas remotas devem ser 

incentivadas a desenvolver competências de pensamento criativo e crítico, bem como competências para 

investigar, selecionar, analisar, organizar e apresentar informações. 

O panorama mediático sofreu profundas mudanças nas últimas décadas que afetaram irreversivelmente a 

educação, a cultura e a economia, tendo um grande impacto nos cidadãos e na vida quotidiana. O rápido 

desenvolvimento tecnológico e a difusão dos meios digitais, especialmente da Internet, resultaram em 

múltiplos pontos de acesso a informações que não chegam diretamente de sua fonte - mas são mediadas para 

fácil consumo.  

 

Com base na nossa experiência coletiva de trabalho com adultos pouco qualificados e educadores de adultos, 

os parceiros, no início do projeto MEDIA4ALL sabiam que os adultos pouco qualificados têm menos 

probabilidades de participar eficazmente na educação e na formação, mas também que a sua motivação para 

o fazer é um pouco inferior à dos adultos com níveis de educação mais elevados. Embora o nível de educação 

seja um indicador importante do capital humano de uma sociedade, nem sempre é válido para medir as 

competências da população em diferentes contextos. As competências adquiridas no sistema educativo 

podem tornar-se obsoletas se não forem atualizadas ou, inversamente, os indivíduos com baixos níveis de 

educação formal podem obter uma vasta gama de competências ao longo da vida. Uma vez que a literacia 

mediática é uma questão de inclusão e cidadania na sociedade da informação contemporânea, o projeto 

MEDIA4LL visa promover o desenvolvimento de competências de literacia digital e mediática numa perspetiva 

de aprendizagem integrada, apoiando simultaneamente os educadores de adultos e comunitários e os 

profissionais dos setores das artes e da cultura no desenvolvimento de competências de literacia mediática 

de adultos pouco qualificados e comunidades marginalizadas através de metodologias baseadas nos meios de 
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comunicação numa abordagem comunitária participativa.  

 

Financiado pela Agência Nacional francesa em 2021 com o apoio do programa Erasmus+, o projeto também 

se propôs a ajudar os profissionais de EFP, educadores de adultos e assistentes sociais que trabalham com 

adultos pouco qualificados e marginalizados a utilizar os resultados de aprendizagem e as ferramentas do 

projeto MEDIA4ALL para apoiar o desenvolvimento de competências de pensamento crítico e percursos de 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

Organizações parceiras de França, Portugal, Chipre, Eslovénia e Malta colaboraram durante um período de 24 

meses para desenvolver materiais de formação inovadores, recursos de autoajuda e práticas autoguiadas que 

desenvolvam as aptidões, competências e confiança de adultos pouco qualificados. O projeto MEDIA4ALL foi 

também concebido para proporcionar uma experiência de aprendizagem inovadora e envolvente a adultos 

pouco qualificados, bem como a educadores de adultos e comunitários e a profissionais dos setores artístico 

e cultural para compreender o processo de educação de adultos. Por conseguinte, o projeto proporcionou 

uma compreensão das teorias predominantes da educação de adultos e de como a neurociência da educação 

de adultos pode ajudar os educadores de adultos e comunitários, bem como os profissionais dos setores das 

artes e da cultura, a conceber a experiência de aprendizagem intersetorial mais eficaz para os seus grupos-

alvo. 

 

A aprendizagem através de storyboards, narrativas em vídeo e infografias (IO1) reforçará também a 

competência digital dos adultos marginalizados, promoverá o rico património cultural da Europa, assegurando 

que todos os Programas de Educação de Adultos (IO2 e IO3) abordarão temas centrados no património cultural 

e apoiarão os tutores da primeira linha a tirar partido do potencial dos ambientes de aprendizagem online 

(IO4). 

Além disso, o desenvolvimento de um documento de política (IO5) fornecerá um conjunto de recomendações 

operacionais e políticas baseadas na análise dos resultados do projeto transnacional, para os decisores e 

decisores políticos nos setores da educação de adultos, artes e cultura. 
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Através destas ações de execução, os parceiros do projeto recolheram feedback qualitativo que foi analisado e 

utilizado como base para a entrada em funcionamento do documento político MEDIA4ALL. Este documento 

político apresenta as lições aprendidas durante as nossas ações de implementação, explica a literacia mediática 

como instrumento de mudança social destinada aos adultos marginalizados na Europa e formula uma série de 

recomendações políticas e práticas destinadas aos decisores a nível nacional e europeu para reforçar ainda mais 

a sociedade do conhecimento, a importância da literacia mediática no centro da educação e o apoio à 

aprendizagem ao longo da vida disponível para os adultos pouco qualificados na Europa. 
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1.2 Contexto político: 
No mundo de hoje, a cultura é uma preocupação para a União Europeia. Cada vez mais, e em tempos 

conturbados, uma Nova Agenda Europeia para a Cultura afirma que é possível fazer mais através da cultura, 

porque a riqueza, o património cultural e os dinâmicos setores culturais e criativos da Europa reforçam a 

identidade europeia e criam um sentimento de pertença. A cultura promove a cidadania ativa, os valores 

comuns, a inclusão e o diálogo intercultural na Europa e em todo o mundo.  

O ano de 2021, segundo as Nações Unidas, é declarado como o Ano Internacional da Economia Criativa para 

o Desenvolvimento Sustentável, embora a cultura não integre explicitamente a agenda dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Acredita-se que este seja um marco que contribui para o fortalecimento do 

discurso sobre a cultura como fator capaz de alavancar o desenvolvimento, e nada é mais propício do que 

investir em estudos que contribuam para a sustentabilidade dos setores artístico e cultural. 

Nesse sentido, entende-se como imperativo promover o encontro entre os agentes, especialmente os 

representantes do Estado e dos municípios, o que pode ser adotado como procedimento, a fim de gerar 

sinergia e impulsionar a resolução de problemas muitas vezes comuns. 

A relação com as artes e o património de diferentes culturas ensina também a respeitar a experiência dos 

outros, a ser mais recetivo à sua visão do mundo, a discutir diferentes interpretações e pontos de vista sobre 

uma mesma obra, a compreender e valorizar a diferença. 

As artes são importantes como agentes de mudança social e territorial, principalmente pelas transformações 

impostas pelas indústrias digitais e criativas, e também pela importância da promoção internacional das artes 

e das linguagens.  

É cada vez mais importante reconhecer e valorizar o papel dos artistas na construção social, nos 

conhecimentos e questões que nos oferecem sobre o mundo e a vida, nas respostas e questões que os 

processos artísticos e criativos podem trazer às práticas educativas. 

É importante salientar que o acesso à cultura através de uma mobilidade mais inclusiva promove a coesão 

social, maximizando a acessibilidade para todos os cidadãos, sem exceção, reduz as desigualdades de 

oportunidades no trabalho, na educação e no acesso à cultura. 
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A participação cultural dos cidadãos pode ter consequências indiretas, tais como: 

• Inovação: dada a grande capacidade criativa do setor cultural e artístico. 

• Sustentabilidade: a cultura transmite costumes e formas de agir e alguns deles podem ser 

considerados alavancas, por exemplo, de responsabilidade ambiental. 

• Coesão cultural: a reflexão e o contacto/participação em espaços multiculturais podem aumentar a 

aceitação da diversidade. 

• Poder diplomático: a economia cultural pode contribuir positivamente para a visibilidade e/ou 

reputação de um país. 

• Identidade cultural: um maior dinamismo cultural pode dar origem a novos modelos de participação 

cívica e de revitalização cultural. 

No entanto, estas consequências indiretas são muitas vezes difíceis de quantificar, o que dificulta a sua 

utilização como instrumento político. Nesse sentido, o esforço e a insistência dos agentes culturais na busca 

do estabelecimento de uma política cultural setorial é muito relevante.  

O avanço das políticas públicas para a cultura, e nomeadamente para as artes performativas, visa projetar 

melhorias para o futuro e, para isso, é muito importante investir nas pessoas: aquelas que serão responsáveis 

por pôr em marcha os planos desenvolvidos e, desta forma, fugir à simples retórica dos planos. 

 

1.3 Resultados e realizações do projeto 
 

A arte e a cultura, bem como a aprendizagem ao longo da vida, fundem-se como dois campos extremamente 

úteis para compreender o que se espera dos cidadãos numa sociedade cognitiva - isto é, uma sociedade em 

que as pessoas, ao longo da vida e a partir de uma educação básica de qualidade, estão continuamente 

envolvidas em ações educativas nas quais procuram aprofundar, atualizar ou renovar as estruturas adquiridas 

durante a educação inicial com vista à sua aplicação. O projeto MEDIA4LL visa promover o desenvolvimento 

de competências de literacia digital e mediática numa perspetiva de aprendizagem integrada, apoiando 

simultaneamente os educadores de adultos e comunitários e os profissionais das artes e da cultura. 
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A literacia mediática é uma questão de inclusão e cidadania na sociedade da informação contemporânea e o 

panorama mediático sofreu profundas mudanças nas últimas décadas que afetaram irreversivelmente a 

educação, a cultura e a economia. O rápido desenvolvimento tecnológico e difusão dos meios digitais, 

especialmente da Internet, resultou em múltiplos pontos de acesso a informação que não nos chega 

diretamente da sua fonte - é mediada para fácil consumo, tendo um grande impacto na vida quotidiana dos 

cidadãos.  

Tal como literacia é a capacidade de ler e escrever, a literacia mediática envolve não só a capacidade de 

analisar e avaliar mensagens mediáticas, mas também a capacidade de as criar.  

Com base no pressuposto de que o desenvolvimento das artes e da cultura de um país é uma experiência ao 

longo da vida, os parceiros do projeto MEDIA4ALL criaram experiências de aprendizagem inovadoras que 

promovem a inteligência prática para os adultos lidarem com as suas expectativas pessoais e adquirirem 

flexibilidade pessoal para a tomada de decisões e o pensamento crítico, ao mesmo tempo que ajudam os 

educadores de adultos a intervir melhor na cultura e nas artes com adultos pouco qualificados. 

Para alcançar os objetivos anteriormente mencionados, serão desenvolvidos os seguintes produtos 

intelectuais: 

• O desenvolvimento de um conjunto de ferramentas envolventes de recursos incorporados de literacia 

digital e mediática (IO1) que apoiará adultos pouco qualificados a desenvolver competências básicas 

de literacia digital e mediática através de storyboards, narrativas em vídeo e infografias. O IO1 

abrangerá os tópicos de (i) literacia noticiosa; ii) literacia da informação; iii) detetar desinformação; 

(iv) ética do uso e criação de nas redes sociais; (v) lidar com o stress nas redes sociais; (vi) cidadania 

digital e cyberbullying. 

• O desenvolvimento de um Programa de Formação em Serviço à medida que visa formar educadores 

de adultos e comunitários, e profissionais dos setores das artes e da cultura no desenvolvimento de 

competências básicas de adultos pouco qualificados através de metodologias baseadas nos media, 

nomeadamente fotovoz, storyboard e video storytelling. O IO2 divide-se em três eixos principais: (1) 

Fundamentos da Educação de Adultos; (2) Literacia mediática e educação de adultos; (3) Como 

incorporar metodologias baseadas nos meios de comunicação social nos programas de educação de 

adultos. 

• O desenvolvimento de um inovador Manual de Metodologias Participativas para o Envolvimento da 

Comunidade na Literacia Mediática (IO3) que visa explorar o potencial da produção mediática para o 

empoderamento da comunidade e fornecer um conjunto de recomendações para a implementação 

de atividades de educação para os media com metodologias participativas. O IO3 está dividido em três 
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eixos principais: (1) Educação e Desenvolvimento Comunitário; (2) Metodologias Participativas no 

Empoderamento da Comunidade; (3) Metodologias participativas para o envolvimento da 

comunidade na literacia mediática. 

• O desenvolvimento do MOOC MEDIA4ALL (IO4) que permitirá o acesso total de IO1, IO2 e IO3 em 

unidades de aprendizagem rápidas. 

• O desenvolvimento de um documento político (IO5) que fornecerá um conjunto de recomendações 

operacionais e políticas baseadas na análise dos resultados do projeto transnacional, para decisores e 

decisores políticos nos setores da educação de adultos, artes  e cultura. 

Através das suas ações de execução, o consórcio avaliou os resultados e o impacto dos recursos do programa 

MEDIA4ALL desenvolvidos e, embora a eficácia das ferramentas e dos recursos tenha sido validada pelos seus 

grupos-alvo e partes interessadas, os parceiros do projeto procuraram também investigar de que forma as 

necessidades de ambos os grupos-alvo poderiam ser mais bem satisfeitas e solicitaram feedback às principais 

partes interessadas de cada país parceiro para informar as práticas e recomendações políticas a seguir 

enunciadas. Foram formuladas recomendações comuns pelos parceiros do projeto nos cinco países da UE e 

pertinentes a nível europeu. 
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2. Recomendações 

2.1 Recomendações práticas 
1. A fim de aceder e utilizar com confiança os recursos do MEDIA4ALL, os educadores de adultos têm um 

papel importante a desempenhar para ajudar os adultos pouco qualificados a compreender e 

desenvolver as competências (incluindo as competências digitais) necessárias para navegar com êxito 

nos recursos. 

2. A motivação é um fator-chave dentro dos adultos e deve estar presente se quiserem identificar 

oportunidades para desenvolver os seus objetivos de aprendizagem e habilidades para identificar 

notícias falsas. 

3. Compreender as necessidades do grupo-alvo é realmente importante e garantir que este 

conhecimento informa o desenvolvimento dos recursos através de uma aprendizagem fundamental 

dos parceiros do projeto. Formamos grupos de trabalho locais de partes interessadas relevantes e eles 

analisaram e contribuíram para o projeto nos últimos 24 meses. As suas perspetivas e conhecimentos 

têm sido inestimáveis e garantiram que criámos recursos práticos prontos a serem utilizados e 

aplicados tanto em contextos pessoais como profissionais.   

4. Os efeitos da pandemia de COVID-19 sem dúvida impactaram as pessoas, a comunidade, o próprio 

setor de artes e cultura e aceleraram mudanças na forma como vivemos, aprendemos e interagimos. 

Existem, no entanto, oportunidades para melhorar este sector, dadas as mudanças por que foi 

submetido. O setor da cultura, os artistas e as comunidades demonstraram criatividade, 

adaptabilidade e resiliência, competências e pontos fortes essenciais que podem ser utilizados após a 

pandemia.  

5. As pessoas precisam de apoio e de serviços para atualizar os seus conhecimentos, aptidões e 

competências, a fim de colmatar o fosso entre a sua educação e formação e as exigências do mundo 

digital em rápida mutação de hoje. A ética e a filosofia da aprendizagem ao longo da vida podem 

colmatar o défice de competências, mas é necessário fazer mais para incentivar e promover a 

importância da aprendizagem ao longo da vida e os seus benefícios para o crescimento pessoal e 

profissional.  

6. Neste contexto, os parceiros do projeto MEDIA4ALL reconhecem que continuam a ser necessárias 

novas abordagens para facilitar a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida. O 

projeto MEDIA4ALL contribuiu; mas é necessário fazer mais em termos de desenvolvimento de 

competências, educação e aprendizagem inclusivas, motivação e acesso e utilização da tecnologia 
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para minimizar os obstáculos à participação. 
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2.2 Recomendações políticas 
 

• Incentivar experiências artísticas diversas: A UE deve promover a exploração e a apreciação tanto da 

arte e do património locais tradicionais como das formas de arte experimental nas comunidades 

locais. Isto pode ser conseguido através da criação de mais espaços culturais e programas que 

apresentam uma variedade de formas de arte, proporcionando aos indivíduos experiências diversas 

que atendem a diferentes interesses. 

• A Nova Agenda Europeia para a Educação de Adultos 2021-2030 continua a apontar para a maior 

importância da educação de adultos, agora mais do que nunca, devido aos desafios trazidos pela crise 

da Covid-19. É importante desenvolver estruturas de aprendizagem em vários campos artísticos e 

artesanais, permitindo que profissionais experientes transmitam suas habilidades e conhecimentos a 

outros que possam usá-los para benefício financeiro. Tal pode criar oportunidades para os indivíduos 

adquirirem competências práticas e desenvolverem as suas carreiras nas artes e nas indústrias 

criativas. 

• A UE deve promover um ambiente que incentive a participação de todos os membros da 

comunidade, independentemente do seu nível de competências ou experiência. A relevância das 

aptidões básicas para todos e da aquisição contínua de conhecimentos, aptidões e competências a 

todos os níveis, na aprendizagem formal, não formal e informal, deve ser realçada, uma vez que as 

pessoas que participam na aprendizagem ao longo da vida estão mais bem equipadas para se 

adaptarem às novas circunstâncias, desenvolverem as aptidões de que necessitam e melhorarem as 

suas competências digitais.  

• A UE deve apoiar a cooperação entre as comunidades locais, os estabelecimentos de ensino e as 

organizações culturais, a fim de criar programas de educação artística eficazes e envolventes. A 

aprendizagem ao longo da vida contribui para uma maior participação na sociedade e apoia o 

desenvolvimento pessoal e social, a saúde e o bem-estar das pessoas, tendo simultaneamente em 

conta as necessidades e aspirações do indivíduo. 

• Muitas medidas propostas a nível europeu não ofereceram uma abordagem holística da 

aprendizagem ao longo da vida, pelo que a UE deve realizar avaliações e acompanhar a eficácia dos 

programas de educação artística, assegurando que continuam a ser pertinentes e com impacto.  É 

necessário reforçar uma abordagem ampla e holística da educação de adultos, dando igual 

importância a todos os setores e a todas as formas de aprendizagem - formal, não formal e informal.  
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• A UE deve criar melhores e mais acessíveis oportunidades de financiamento para iniciativas de base 

que surjam diretamente das próprias comunidades, bem como apoiar líderes comunitários: artistas, 

líderes e educadores que tenham conhecimentos intrínsecos sobre as necessidades das comunidades 

com quem trabalham.  

 

As necessidades identificadas pelas próprias comunidades garantirão que as pessoas pouco qualificadas 

tenham acesso a programas de educação artística de elevada qualidade, fomentando o crescimento pessoal 

e profissional e promovendo simultaneamente uma sociedade mais inclusiva e criativa. Fatores como a 

acessibilidade e a flexibilidade do tempo, do local e dos recursos aumentam a participação, a inclusão e a 

motivação para as necessidades de aprendizagem no âmbito da educação. Programas como o Erasmus+, em 

que a inovação educativa é incentivada para promover a inclusão social, devem continuar a ser uma prioridade 

política. 
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3. Conclusão 
A nível local e regional, a equipa do projeto MEDIA4ALL reforçou e melhorou a ligação em rede entre grupos-

alvo e partes interessadas, a fim de aumentar a oferta educativa em termos de reintegração de adultos 

marginalizados e pouco qualificados na comunidade através da arte. Conseguimo-lo aumentando a qualidade 

da oferta educativa disponível no domínio da educação de adultos a nível local em cada país parceiro e 

promovemos um conjunto de boas práticas locais, regionais e nacionais em matéria de educação de adultos 

que, esperamos, contribuirão para o saber-fazer e o conhecimento a longo prazo dos profissionais que 

trabalham nos domínios da educação de adultos, para que possam intervir mais eficazmente junto dos adultos 

pouco qualificados.  

As recomendações contidas no presente documento de orientação basearam-se no desenvolvimento, 

implementação e validação de recursos educativos adaptados que foram experimentados e testados em 5 

Estados-Membros da UE, o que contribuiu para uma melhor compreensão dos principais obstáculos e 

motivações para os adultos voltarem a participar na educação. Esperamos ter demonstrado que as ações 

socioeducativas através das artes podem ter um impacto positivo nas sociedades atuais e que, a nível digital, 

os adultos têm agora acesso a recursos que melhor informam as suas escolhas em relação às notícias falsas e 

às atuais tendências de literacia digital, para que estejam mais conscientes e confiantes nas suas próprias 

capacidades e competências para navegar com mais sucesso. 

Todos os recursos e resultados do projeto MEDIA4ALL podem ser encontrados em: 

https://www.media4all-project.com/ 

  

https://www.media4all-project.com/
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