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RESUMO: O artigo pretende analisar a partir da pesquisa bibliográfica realizada 
com autores que tratam do tema Convergência Midiática, Cibercultura, 
Processos Formativos na Escola e Direitos Humanos o Letramento Midiático no 
Ensino para os Direitos Humanos (EDH). Assim, como supõe o letramento que 
ocorre no processo de alfabetização, também na atualidade de convergência 
midiática e crescente participação dos sujeitos nas ações comunicativas com 
efeito de produção de sociedade, é demandado aos estudantes que ao final da 
sua escolarização apresentem domínio tanto na leitura quanto na produção de 
textos comunicativos. Dessa forma, tomando o conceito de letramento midiático 
como orienta o filósofo francês Pierre Lévy, podemos delinear a ideia de um 
letramento que aconteça na escola e possibilite aos sujeitos no processo de 
aprendizagem saber consumir e se expressar com as ferramentas 
informacionais e comunicacionais, entendendo que os processos de letramento 
constituem-se em práticas discursivas e sociais, alargando a experiência 
humana e produzindo modos de vida e de constituição da sociedade. Tomando 
a revisão de literatura como instrumento de produção de dados para análise, o 
presente artigo parte do pressuposto que as práticas midiáticas que os sujeitos 
empreendem em seu cotidiano também se constituem em práticas educativas, 
tendo a escola função primordial em formar sujeitos que, além de saber ler e 
produzir textos em qualquer mídia, também sejam capazes de sintetizar os 
valores universais fundantes dos Direitos Humanos. A Educação para os Direitos 
Humanos promove o empoderamento de indivíduos e grupos sociais por meio 
da formação de sujeitos de direitos emancipados, conscientes de seu passado 
histórico e compromissados com o destino coletivo. Na visão de Vera Maria 
Candau, entende-se a necessidade de transformação de mentalidades, atitudes, 
comportamentos, dinâmicas organizacionais e práticas cotidianas dos diferentes 
atores, individuais e coletivos, e das organizações sociais e educativas. As 
estratégias metodológicas para uma efetiva Educação para os Direitos Humanos 
são construídas de maneira dialogada e integrada, privilegiando a atividade, a 
participação e a realidade social dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem. Para tanto, é preciso fazer uso de diferentes linguagens e 
promover o diálogo entre diversos saberes nos processos formativos para o 
alcance de uma compreensão mais global e multidimensional dos Direitos 
Humanos que seja capaz de produzir mudança de mentalidades e atitudes. 
Dessa forma, o ensino para os Direitos Humanos por meio do letramento 
midiático em um mundo sem fronteiras e globalmente conectado tem apresenta-
se como possibilidade de produzir ações educativas que engendrem uma 
sociedade que pratique o respeito aos Direitos Humanos e às liberdades 
individuais. 
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