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Convergências entre informação, mídias e  

tecnologias digitais para um ensino crítico:  

Alfabetização Midiática e Informacional ou transliteracias?1 

Andréa Doyle2 

 
RESUMO: Ao invés de discutir a melhor tradução/definição de information, media e digital 
literacy, nos interessamos por suas convergências. Revisamos os conceitos Alfabetização Mi-
diática e Informacional (AMI) e transliteracias à luz da pedagogia crítica. A pesquisa, qua-
litativa e exploratória, usa o método da revisão bibliográfica. Conclui que a AMI propõe uma 
junção de disciplinas, as transliteracias, um trânsito entre elas e ambas têm elementos críticos 
para fomentar práticas de ensino libertadoras.  

 

INTRODUÇÃO 

Há décadas se discute a melhor tradução/definição dos conceitos de information literacy, me-

dia literacy e digital literacy. Dezenas de termos e traduções para competência em informa-

ção, educação midiática, letramento digital, alfabetização informacional são revisadas em 

nossa tese de doutorado, ainda em curso, mas aqui propomos um olhar para essas habilidades 

a partir das propostas de convergência entre elas.  

A presente pesquisa, de abordagem qualitativa e exploratória, usa o método da revisão biblio-

gráfica. Apresentamos, brevemente, a pedagogia crítica de Paulo Freire (1987), bell hooks 

(2019), as autoras e autores do referencial teórico e partimos para os resultados da revisão dos 

conceitos de Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) e transliteracias.  

Nosso objetivo é, além de observar a apresentação de convergências entre competências em 

informação, mídias e tecnologias digitais dessas propostas, identificar também elementos da 

pedagogia crítica nelas. Afinal, a ideia de um ensino pautado na conscientização, na horizon-

talidade e na emancipação social, é a base dos movimentos críticos das literacias de informa-

ção, comunicação e tecnologias, um dos focos das nossas pesquisas. 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT3, Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens, no VIII Seminário Inter-

nacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do PPGCI IBICT/UFRJ. E-mail: andrea@hibrida.art.br 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A pedagogia crítica proposta por Paulo Freire (1987) é a ideia de que o ensino pode reprodu-

zir sistemas de opressão ou desconstruí-los. O autor propõe um ensino pautado no respeito 

por discentes, vistos não como cabecinhas vazias a serem preenchidas por sábios, mas uma 

relação de horizontalidade em que o grupo constrói coletivamente o conhecimento. A consci-

entização de cada pessoa de sua própria importância, de seu papel social e de seu potencial de 

transformar a realidade a partir da colaboração é a proposta de Freire para uma educação li-

bertadora. 

A educadora estadunidense bell hooks se inspira no legado de Freire, em suas experiências 

nos movimentos negros e feministas e chama seu método de pedagogia engajada, feminista e 

antirracista no livro “Ensinando a transgredir: educação como prática de liberdade” (HOOKS, 

2019). Publicado nos anos 90 do século passado, o modelo que ela denuncia no livro, ou seja 

aquele pautado pela hierarquia, pelo autoritarismo de docentes e pelo silenciamento e a mar-

ginalização de discentes, especialmente em termos de cor e gênero, ainda é o padrão de esco-

las e universidades, sendo, ainda hoje, amplamente naturalizado e aceito por diversos agentes 

do sistema educacional. 

É com esse olhar que procedemos à revisão de literatura dos termos Alfabetização Midiática e 

Informacional (AMI) e transliteracias. Concordamos com Paulo Teles e colegas (2017) que 

respondem à velha questão de quem engloba quem, se competência em informação ou educa-

ção midiática dizendo que são convergentes. Para falar de AMI usaremos o manual da Unesco 

(Wilson et al. 2013) e a dissertação de Beatrice Rosa (2016); para as transliteracias dialoga-

remos com Sara Pereira, Joana Filol e Pedro Moura (2018), Divina Frau-Meiggs (2012) e 

Andréa Possa e colegas (2015).  

 

REULTADOS 

 

Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) 

Estamos tratando de um conjunto de competências, habilidades, atitudes, disposições e práti-

cas que envolvem a relação de indivíduos/grupos/sociedades com a leitura/compreensão e 

com o acesso/uso/compartilhamento da informação, tome ela a forma de livro, arquivo, obje-
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to, metadados, conteúdos midiáticos ou interativos; seja ela acessada sob a forma analógica 

ou digital; seja ela composta por textos, sons, imagens ou outros elementos sensori-

ais/inteligíveis.  

Como colocam Paulo Teles e colegas (2017), existe uma questão antiga entre Comunicação e 

Ciência da Informação sobre qual campo/termo é mais amplo. 

Segundo a UNESCO, entre esses dois campos convergentes há duas escolas princi-
pais de pensamento, a que considera a alfabetização informacional um campo mais 
amplo de estudos que inclui a alfabetização midiática e outra que enxerga a alfabeti-
zação informacional como parte da alfabetização midiática. (TELES et al., 2017, p. 
88) 

A resposta da citação, com a qual concordamos é: são convergentes. O que pretendemos ob-

servar nesta seção é: de que forma a AMI se coloca como termo/conceito guarda-chuva? E a 

digital literacy? No capítulo 2 de sua dissertação, a partir de declarações e documentos inter-

nacionais, especialmente os da Unesco, Beatrice Rosa (2016) retraça o desenvolvimento dos 

conceitos e propõe quadros-síntese que estão disponíveis nas páginas 160-170.  

Enquanto information literacy e media literacy têm desenvolvimentos relativamente paralelos 

e independentes entre os anos 1960 e 2000, a partir da virada do milênio, a digital literacy 

aparece e passa a fazer parte também das outras definições. Além disso, segundo a autora, em 

2008 aparece o termo Media and Information Literacy (MIL), em documento que “cita e defi-

ne o conceito de ‘literacias de mídia e informação’; direciona suas recomendações para a for-

mação transdisciplinar de professores; e promove o empoderamento de cidadãos através das 

MIL” (ROSA, 2016, p. 169).  

Rosa (2016) conclui que, apesar de não constarem na sigla, as tecnologias digitais não só es-

tão presentes no conceito, como vêm cada vez mais ocupando um papel central em sua com-

preensão. Encaradas como um meio (e não como um fim), é pelas TIC que as pessoas aces-

sam conteúdos e se expressam compartilhando suas produções. 

A UNESCO, como já mencionado, acaba propondo o termo MIL, traduzido em português 

como Alfabetização Midiática e Informacional (AMI). Segundo o documento de 2011 (tradu-

zido para o Português em 2013), que dedica algumas páginas à explicação da convergência 

entre os diversos termos, a UNESCO entende que todas as competências/literacias apresenta-

das na Figura 1, abaixo, estão contempladas pelo termo AMI. 
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Figura 1: Ecologia da AMI: noções de AMI. 

 

Fonte: Wilson et al., 2013. p. 17 

 

O documento atesta que a AMI é um direito humano fundamental do ser humano e dentre 

seus benefícios estão o empoderamento de cidadãs e cidadãos, fornecendo compreensão sobre 

o funcionamento de mídias e provedores de informação, em que o desenvolvimento de mídias 

independentes e pluralistas é fomentado. Na sequência, Caroline Wilson e colegas entendem 

que a AMI supõe os seguintes requisitos: 

1. a alfabetização midiática e informacional deve ser considerada como um 
todo e deve incluir uma combinação de competências (conhecimentos, habi-
lidades e atitudes); 

2. o currículo da AMI deve permitir que os professores ensinem a alfabetiza-
ção midiática e informacional aos alunos com o objetivo de prover-lhes as 
ferramentas essenciais para que eles possam engajar-se junto às mídias e aos 
canais de informação como jovens cidadãos autônomos e racionais; 
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3. os cidadãos devem ter conhecimentos sobre a localização e o consumo de 
informações, bem como sobre a produção de informações; 

4. as mulheres, os homens e os grupos marginalizados, como as pessoas com 
deficiências, os povos indígenas ou as minorias étnicas, devem ter acesso i-
gualitário à informação e ao conhecimento; 

5. a AMI deve ser vista como uma ferramenta essencial para facilitar o diá-
logo intercultural, a compreensão mútua e a compreensão cultural entre os 
povos. (WILSON et al., 2013, p. 20) 

Salientamos que essas afirmações são louváveis e têm o mérito de favorecer a compreensão 

de todas essas competências como parte de um mesmo conjunto conceitual. Por outro lado, 

não podemos deixar de apontar, desde a perspectiva da pedagogia crítica, um problema.  

Na segunda afirmação, ainda se perpetua a noção que professores ensinam alunos a manipular 

ferramentas e que isso é suficiente para que raciocinem de forma autônoma. bell hooks (2019) 

demonstra, capítulo após capítulo, que o trabalho (interminável) de docentes que desenvol-

vem um ensino crítico é dar voz a estudantes de diversos horizontes diferentes para que se 

crie uma comunidade de aprendizagem e que o conhecimento seja coletivamente construído e 

desconstruído de forma duradoura e libertadora.  

Voltando ao comentário sobre os benefícios da AMI, é importante sublinhar que, apesar de 

ser fundamental, não basta ter conhecimento sobre o funcionamento das estruturas de infor-

mação e mídia para fomentar sua democratização. Existem diversos aspectos políticos e 

econômicos, raramente abordados, que entram em jogo nesse ponto, como os monopólios de 

grupos midiáticos ou, mais recentemente, a omnipresença das gigantes do vale do Silício no 

cotidiano conectado da humanidade. 

Por outro lado, a afirmação 4 traz uma qualidade especialmente relevante: a nomeação de 

grupos historicamente marginalizados no acesso à informação. Principalmente, a menção às 

mulheres em primeiro lugar, que demostra uma necessária preocupação com a equidade de 

gênero no acesso à informação por parte da UNESCO. 

Beatrice Rosa afirma ainda, em suas considerações finais, que “a UNESCO trabalha atual-

mente com a convergência do conceito de transliteracy que, por ser recente assinala uma con-

tinuidade dessa área de conhecimento” (ROSA, 2016, p. 179).  
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Transliteracias 

Sara Pereira, Pedro Moura e Joana Fillol, da Universidade do Minho em Portugal, já traba-

lham com essa noção, adotando o termo transliteracias. Para o grupo português, transliteracia 

se refere a uma literacia transmediática que corresponde à “mobilização de um conjunto de 

capacidades em interação, abrangentes e complexas, que permitem tirar partido das múltiplas 

esferas, plataformas, redes e meios em que devemos ser literados” (PEREIRA, FILLOL, 

MOURA, 2018, p. 6). Eles identificam o surgimento da noção de transmídia, ou seja, uma 

“intertextualidade transmediática” nos anos 90 do século passado e entendem que hoje, 

o fosso digital não se coloca tanto ao nível das acessibilidades e do acesso 
aos media, mas antes no modo como as pessoas, neste caso crianças e jo-
vens, usam esses meios e se apropriam deles; no modo como recebem, anali-
sam criticamente e produzem informação e ainda na forma como aproveitam 
as oportunidades e o potencial desses meios para a aprendizagem, para a cri-
atividade, para o pensamento e a ação críticas, para a abertura de horizontes 
culturais e para o conhecimento do mundo (PEREIRA, FILLOL, MOURA, 
2018, p. 5). 

Nota-se que o foco é muito mais direcionado às experiências educativas que visam a partici-

pação e o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico e do diálogo intercultural, 

como sugere a Unesco, do que ao acesso físico ou a habilidades técnicas de uso. Na introdu-

ção de seu guia de atividades transmidiáticas a serem feitas em sala de aula, Pereira, Fillol e 

Moura (2018) citam autores e autoras que já trabalham com a noção. Chama especial atenção 

o artigo “Transliteracy as the New Research Horizon for Media and Information Literacy”3 

de Divina Frau-Meigs (2012).  

Para a autora, o conceito composto Media and Information Literacy é, ao mesmo tempo, váli-

do (pelo esforço de convergência) e obsoleto, na medida em que reflete uma visão moderna 

linear de mídias de massa analógicas, que fizeram parte da passagem da economia da produ-

ção para a economia do consumo. Frau-Meigs (2012) segue dizendo que para passarmos da 

economia do consumo para a economia da participação no novo milênio, precisamos de um 

conceito que dê conta não só da convergência tecnológica, da passagem do offline para o on-

line, dos conteúdos produzidos por usuários, mas especialmente uma nova forma de pensar, 

que não seja herdada do iluminismo com suas divisões disciplinares e sua racionalidade. Tra-

                                                 
3 Transliteracia como o Novo Horizonte de Pesquisas para a Alfabetização Midiática e Informacional 
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ta-se de uma proposta de mudança de estrutura mental, cultural e social, que a autora chama 

de era do ‘ciberismo’ (em resposta tanto ao modernismo quando ao pós-modernismo).  

A autora também se interessa pela ideia de lócus e contextos quando explica a diferença de 

usos do termo. Para ela, o conceito de transliteracy se desenvolveu nos EUA e no Reino Uni-

do no âmbito do ensino de Inglês e Tecnologia, longe do universo das bibliotecas e do ensino 

de mídias. Ao chegar na França, ele foi ressignificado para dar conta da convergência entre 

information, media e computer literacy, como “um termo guarda-chuva com a vantagem retó-

rica de abraçar toda uma série de plataformas, competências e usos cuja hibridização precisa-

va ser elaborada” (FRAU-MEIGS, 2012, p. 20, tradução nossa). Para a autora, transliteracy é 

a habilidade de ler, escrever e codificar em interação com plataformas e fer-
ramentas digitais, assim como a capacidade de buscar, testar e validar ‘in-
formação’ em suas diversas formas como entendidas pela ciência da compu-
tação (códigos), pela ciência da comunicação (notícias) e pela ciência da in-
formação (documentos) (FRAU-MEIGS, 2012, p. 21, tradução nossa). 

É interessante notar que, por um lado, a autora quer ampliar o escopo da AMI para fora das 

escolas e bibliotecas ao propor o termo transliteracias, tomando o cuidado de pontuar que não 

se trata de uma abordagem orientada pela tecnologia mas pela cultura. Por outro, as práticas 

de educação crítica, como apontadas por hooks (2019) tentam fazer o caminho inverso: levar 

a discussão sobre a informação, as mídias e as tecnologias digitais para dentro da sala de aula, 

para que possam ser contextualizadas, apropriadas e usadas conscientemente.  

Por fim, Frau-Meigs (2012) convoca os grupos que estão trabalhando com e-learning ou Edu-

cação à Distância (EaD) a incrementar seus campos teóricos e metodológicos e a incorporar a 

noção de investigação crítica da informação e a reconhecer as dimensões multi-modais da 

transliteracia para colher todo o potencial da convergência digital. Ela conclui que a informa-

ção e sua comunicação são os combustíveis do desenvolvimento do conhecimento no século 

XXI, o que faz desse campo interdisciplinar um elemento central da ciência e da educação. 

Na linha de Frau-Meigs, no Brasil, destaca-se o trabalho orientado por Brasiliana Passareli 

sobre transliteracias, tecnologia e educação. O grupo diz: 

As literacias digital, informacional, midiática, dentre tantas outras, inseridas 
na cultura digital perdem a sua exclusividade para se tornarem transliteraci-
as. Elas se interconectam, se sobrepõem e convergem umas com as outras. 
Aprender a transpor os nossos limites e desenvolver a capacidade de transi-
tar por múltiplos espaços midiáticos por meio dos dispositivos móveis é o 
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grande desafio de alunos e professores no Século XXI. (POSSA et al., 2015, 
p. 3). 

Vista por esse ângulo do trânsito entre diversas literacias, a ideia de transliteracias se apresen-

ta como uma proposta intrinsicamente dialógica, o que tem muita aderência aos princípios da 

pedagogia crítica. A proposta parece também poder fomentar práticas novas, que podem ser 

voltadas para a superação do modelo bancário de ensino (Freire, 19871) ainda em vigor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho buscou apresentar brevemente as tentativas de convergência entre o ensino de ha-

bilidades informacionais, midiáticas e digitais sob o guarda-chuva AMI da Unesco e o termo 

transliteracias. Parece-nos que os limites se confundem e, ao mesmo tempo em que as TIC 

promovem uma convergência técnica nos usos da informação e da comunicação, opera-se 

igualmente uma convergência conceitual. Não pretendemos diminuir os esforços político-

conceituais de instituições, cientistas e docentes para efetivar essa convergência, apenas cons-

tatamos que as fronteiras conceituais e tecnológicas se flexibilizam mutuamente. 

Concordamos que a diferenciação entre recursos/sistemas de informação e de mídias não faz 

mais sentido (FRAU-MEIGGS, 2012), especialmente com a onipresença do digital permean-

do-os da infraestrutura à forma final de acesso e uso. Além disso, visto que a ideia de transli-

teracias sugere uma transdisciplinaridade em seu nome, já apresenta uma vantagem sobre a 

Alfabetização Midiática e Informacional (AMI).  

A AMI, que também inclui o letramento digital, mas não na sigla, tem mais visibilidade por 

ser promovida por uma instituição internacional do porte da Unesco. Por outro lado, e talvez 

por causa da diplomacia consensual característica da instituição, as disciplinas ainda têm suas 

personalidades, ou seja, é uma junção de áreas distintas e não um atravessamento. 

Diante do enorme desafio de transitar entre múltiplos espaços, formatos e dispositivos, desen-

volvendo habilidades técnicas e críticas, será que reagrupar tudo em um só termo é o mais 

acertado? Ou as transliteracias seriam uma quarta dimensão, um ponto de contato com as 

competências em informação, mídias e tecnologias digitais, ainda individualmente relevantes? 

Nossa esperança é que fomentem práticas de ensino voltadas para o desenvolvimento de pes-
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soas fortalecidas e motivadas para agir em prol do bem viver (PAREDES, 2015) de suas co-

munidades. 
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