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Introdução
A informação não é propriedade exclusiva
do jornalismo – está em todos os lugares, inclusive
na palma das nossas mãos. Mas sempre coube ao
jornalismo ajudar a organizar a opinião pública
e explicar temas complexos. Realizada entre
junho de 2018 e maio de 2019, a pesquisa da
Universidade de Stanford, nos Estados Unidos,
ouviu 3.446 estudantes do ensino médio com
o objetivo de entender se eles são capazes de
interpretar as informações no mundo digital e
avaliar a credibilidade das fontes na internet.
Os resultados são extremamente preocupantes: 52% dos estudantes acreditaram que um
vídeo granulado e sem som constitua forte evidência de fraude eleitoral nos EUA, ao mostrar
trabalhadores colocando, secretamente, cédulas
em caixas durante uma eleição primária democrata
em 2016.
O vídeo foi filmado na Rússia, e bastava
uma rápida pesquisa para encontrar indícios da
história no site da BCC – caminho que só três
dos 3.119 estudantes percorreram. Dois terços
dos alunos não sabiam a diferença entre notícias
e anúncios (definidos pelas palavras “Conteúdo
patrocinado”) na página inicial do site Slate, e 96%
dos estudantes não consideraram que a relação
entre um site de mudanças climáticas e o setor de
combustíveis fósseis poderia minar a credibilidade
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das informações contidas ali. Ao invés de investigar
quem estava por trás da página, os alunos se
concentraram em marcadores superficiais: design,
“rankeamento” no Google ou como o site se
apresentava no menu Sobre.
O estudo concluiu que a dificuldade em lidar
com a desinformação são sintomas de um gap na
formação desses estudantes. Quando solicitados
a navegar em sites desconhecidos, fact-checkers
agem de maneira muito diferente quando os
pesquisadores os compararam com calouros de
Stanford e professores de universidades de quatro
instituições diferentes, com as mesmas tarefas. As
pessoas precisam saber o que acontece na cidade,
no país e do outro lado do mundo, o conhecimento
do desconhecido proporciona segurança,
planejamento e administração das próprias vidas
– a sensação de estar bem informado é única e
intransferível e permite ao homem pertencer ao
tempo e ao espaço.
O jornalismo pode entreter e informar,
formar opiniões e juízos, exercer a crítica e fazer
cobranças, mas não pode se furtar de anunciar,
narrar e descrever (CHRISTOFOLETTI, 2019).
Se enfrentamos uma crise de informação, o
Jornalismo, como “indutor democrático, prática
social e forma de conhecimento” passa a ser
contestado em um país que flerta perigosamente
com vieses autoritários, e agrava um processo
que envolve faltas: de confiança, de dinheiro,
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de ética, de transparência e de credibilidade
(CHRISTOFOLETTI, 2019).
Um dos primeiros passos é entender que
o ecossistema jornalístico atual vive um período
em que o cidadão passou a ter mais liberdade
e o que era um banco de informação limitada,
hoje virou um banco de informação infinita – e o
pior – em geral não processada. A linha divisória
entre jornalismo e o leitor está se tornando
particularmente difusa, à medida que mais pessoas
se envolvem na criação de notícias.
As tecnologias permitem que estes webatores forneçam informações ao fluxo de notícias
e à conversa pública, ao mesmo tempo que as
redes sociais, especialmente Twitter, Facebook
e aplicativos como o Whatsapp, facilitam o
rápido compartilhamento de informações e a
disseminação de notícias erradas, imprecisas
ou enganosas. A vulnerabilidade da indústria de
notícias, diante da competição acirrada por cliques,
somada ao despreparo dos jornalistas – que muitas
vezes não recebem o treinamento necessário para
analisar fontes ou conteúdo digital, fragiliza o
setor, que pode se tornar até mesmo um vetor da
desinformação (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013;
TEWKSBURY; RITTENBERG, 2012; VOSOUGHI; DEB;
ARAL, 2018; WARDLE, 2018).
A população substituiu a confiança antes
depositada no mainstream por uma fé, quase
infinita, na informação que chega pelas redes sociais.
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Gandour (2016, p. 6) afirma que, ao “jogar o valor
de comercialização da informação para próximo de
zero, a revolução digital colocou em xeque [...] as
redações chamadas “tradicionais”, que passaram a
ter dificuldades de se sustentar”. O autor atribui a
este cenário cinco principais características:
1) As pessoas hoje estão expostas a uma
mistura informativa, composta de notícias geradas profissionalmente, muitas
vezes fatiadas aos pedaços, e eventualmente misturadas com rumores, boatos
e opiniões oriundas de várias fontes. 2)
Os mecanismos de formação de grupos
nas redes sociais facilitam a convivência
predominantemente com quem pensa e
vê as coisas de uma forma semelhante.
Isso pode ser catalisado pelos algoritmos
que gerenciam a distribuição de conteúdos nas redes com base nas preferências
manifestadas pelos usuários. 3) O enfraquecimento das plataformas estáveis de
produção e edição pode causar um empobrecimento geral, uma queda generalizada na qualidade do ambiente informativo. As redações ditas “tradicionais” ainda são a grande fonte de abastecimento
do ambiente geral. Enfraquecidas, que
tipo de conteúdos serão replicados, mesmo que aos pedaços, nas redes sociais?
4) A decadência dessas plataformas estáveis de produção – a mídia estabelecida,
responsáveis pela lógica da oferta – pode
enfraquecer o estabelecimento do que os
cientistas sociais chamam de “uma agenda pública comum”; 5) O fortalecimento
das redes como principais distribuidoras
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traz de volta – agora muito reforçado – o
debate sobre a transparência (ou a falta
dela) dos algoritmos. Esses sofisticados
“softwares” e seus gestores são, na prática, os novos “editores” ou “publishers”?
(GANDOUR, 2016, p. 9-10).

Costa (2018, p. 11) alerta para a liberdade
de manuseio da informação produzida por um
jornal de qualidade, que pode ser “recortada,
retrabalhada, reescrita e compartilhada de forma
absolutamente diferente, e até deformada,
em relação a seu conteúdo original”. O autor
retoma a Teoria do Parêntese de Gutenberg do
professor Thomas Pettitt, da Universidade do Sul
da Dinamarca, para explicar esse fenômeno:
Para ele, a web nos faz regressar a um
estado pré-Gutenberg, que se define por
informações em fluxos e efêmeras. Eu
dizia também que o diagnóstico ecoava,
de certa forma, a Teoria da Modernidade
Líquida de Zygmunt Bauman, outro pensador fundamental no entendimento de
nossa realidade. Para ele, os conceitos,
antes sólidos, na atualidade se amoldam
a cada situação, assim como os líquidos
se ajustam e tomam a forma de seus receptáculos. [...] Para Thomas Pettitt, a
maneira como se pensa agora seria uma
reminiscência do modo de pensar de um
camponês medieval, com base em fofocas, boatos e muita conversa. ‘O novo
mundo é, em alguns aspectos, o velho
mundo, o mundo antes da impressão’,
afirma ele (COSTA, 2018, p. 11).
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Os resultados do Digital News Report
(NEWMAN et al., 2018) revelam que 44% da
população desconfia das organizações de mídia,
o que reforça a crise de confiabilidade que o
jornalismo enfrenta. O Índice de Confiança nas
Instituições, de 2018, mensurado pela Escola de
Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas
(RAMOS et al., 2018), é ainda mais preocupante,
apontando que a confiança dos brasileiros na
imprensa escrita atingiu 35%, logo atrás das redes
sociais (Facebook e Twitter), com 37%. O Índice de
Confiança Social, realizado pelo IBOPE, indica que,
em dez anos, a confiança dos brasileiros nos meios
de comunicação caiu de 71%, em 2009, para 51%,
em 2018 (IBOPE, 2018).
Vizeu e Santana (2010) se referem ao
jornalismo como um lugar de referência em que
os jornalistas classificam os fatos para moldar as
notícias do dia, e a análise dessa produção – que
passa essencialmente pelo método de apuração
– pode trazer pistas valiosas acerca do mundo a
nossa volta. Para os autores, a crise de sentido
em que vivemos atualmente é um componente
central na modernidade. Os autores reforçam
a importância do rigor na aplicação do método
jornalístico para que “ao interpretar a realidade
social, tornar o mundo mais compreensível para
as pessoas” (VIZEU; SANTANA, 2010, p. 40).
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Ao classificar a notícia como “a preciosa
oportunidade de participar muito mais intensa e
extensamente da história”, Jose Ortega Costalles
(apud MEDINA, 1988, p. 19), resgata a essência
do ser jornalístico, que pela importância do
trabalho realizado, foi consolidando com o tempo
a necessidade de estabelecer um modus operandi.
Para Medina (1988), a verdade de uma notícia
se remete à objetividade do acontecimento, e como
o repórter está exposto a uma percepção subjetiva,
é fundamental que ele seja treinado a respeitar um
método e colocar em prática certas técnicas. Vizeu
e Santana (2010) reforçam a importância do rigor
na aplicação desse método para tornar o mundo
mais compreensível para as pessoas. Essa função
pedagógica se dá no trabalho jornalístico de préorganizar, selecionar, esmiuçar e explicar as notícias,
uma grande responsabilidade ante os novos cenários
de produção e consumo informativos.
No processo de classificação dos fatos para
moldar as notícias do dia, a análise dessa produção –
que passa essencialmente pelo método de apuração
– pode trazer pistas valiosas acerca do mundo a nossa
volta. Esse método, constituído por um conjunto de
procedimentos que se converte numa rotina, pode
ser compreendido como “uma série de ações ou
decisões planejadas e adotadas conscientemente
para alcançar determinado objetivo. [...] exigem o
uso de inteligência (são conscientes) e representam
uma escolha entre possibilidades diferentes”
(SPONHOLZ, 2008, p. 57).
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Rosenstiel e Elizabeth (2018) defendem que,
para o público se tornar um consumidor de notícias
mais habilidoso – de maneira orgânica e instintiva
– é fundamental que os jornalistas construam
histórias de maneira diferente, olhando para além
da estrutura tradicional da notícia. Para o sucesso
do jornalismo, portanto, não basta perguntar quão
bem o público entende os métodos dos jornalistas.
É igualmente importante perguntar até
que ponto os jornalistas falam a língua
do seu público e conhecem as perguntas
que o público pode fazer. Como explicaremos mais detalhadamente a seguir,
isso vai além do movimento em direção
à transparência que ganhou impulso
nos últimos dois anos como forma de
reconstruir a confiança. Envolve jornalistas antecipando e tentando responder
às perguntas que as pessoas logicamente perguntariam sobre uma determinada história. Essas perguntas vão variar
dependendo do tipo de história: elas
serão diferentes para uma notícia de
última hora ou uma história de vigilância ou uma que envolva o uso de uma
imagem controversa. No momento, no
entanto, imagine um formato ou apresentação que, ao lado da história, coloque algumas questões-chave que um
consumidor de notícias discriminador
ou “fluente” pode pedir para decidir o
que fazer com a história. Entre as possibilidades: O que é novo aqui? Quais evidências existem? Com quais fontes você
conversou e por quê? Que fatos ainda
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não sabemos? O que, se alguma coisa,
ainda está em disputa? (ROSENSTIEL;
ELIZABETH, 2018, tradução nossa)

Para Kovach e Rosenstiel (2003, p. 33-36)
cada geração cria seu próprio jornalismo, mas
a meta principal sempre é a mesma: “contar a
verdade de forma que as pessoas disponham
de informação para sua própria independência”.
Tendo a notícia como seu principal produto, o
jornalismo se sustenta por uma necessidade do
ser humano: o instinto de percepção. As pessoas
precisam saber o que acontece na cidade, no
país e do outro lado do mundo, o conhecimento
do desconhecido proporciona segurança,
planejamento e administração das próprias vidas.
Os autores reforçam ainda o compromisso do
jornalismo com a verdade e o consentimento entre
os profissionais da importância de apurar bem os
fatos, buscar a exatidão, a equidade e a verdade,
em um trabalho contínuo que está na essência das
notícias.

News literacy: uma forma de aprender a
interpretar notícias
O jornalismo também depende da demanda
da sociedade por informações de qualidade e uma
maturidade na utilização da internet, e enquanto
estivermos na “adolescência digital”, discursos de
ódio e notícias falsas continuarão a existir. O público
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deve se tornar um consumidor de informações
mais criterioso. A maré de notícias falsas depende
das decisões coletivas de milhões de usuários
cujas escolhas em torno de clicar e compartilhar
informações falsas determinam sua disseminação
(INSTINCTIF PARTNERS, 2017; MIHAILIDIS; VIOTTY,
2017; ANSOLABEHERE et al., 2017).
Sundar (2016) argumenta que simplesmente
ensinar como discernir informações falsas das
verdadeiras é apenas uma pequena parte de
um problema maior. Para o professor, que vem
estudando a psicologia do consumo de notícias
on-line há mais de duas décadas, os leitores não
parecem realmente se importarem com o papel do
jornalismo profissional como gatekeeping. Ele relata:
Descobrimos que os leitores geralmente prestam atenção à cadeia de fornecimento apenas se o tópico da história
for realmente importante para eles.
Caso contrário, eles serão influenciados
pela fonte ou website que republicou
ou publicou a história, em outras palavras, o veículo que forneceu a história
diretamente. Não surpreende, portanto,
ouvir as pessoas dizerem que receberam notícias de ‘‘fontes’ que não criam
nem editam artigos de notícias: Verizon,
Comcast, Facebook e, por proximidade,
seus amigos. (SUNDAR, 2016).

Portanto, é um consenso entre especialistas
que habilidades críticas para interpretar notícias
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têm o potencial de fornecer uma base sólida para
lidar com a desordem informacional. E esta é uma
demanda urgente, principalmente entre os mais
jovens.
Estima-se que um em cada três internautas
tenha menos de 18 anos (LIVINGSTONE; CARR;
BYRNE, 2015). No Brasil, pesquisa do CGI, revela
dados que reforçam a importância de abordar o
tema com essa geração, considerando que, em
2016, 82% das crianças entre 9 e 17 anos tinham
acesso à Internet, 86% possuíam perfis nas redes,
mas somente 47% usavam a web para ler ou assistir
notícias. Na categoria “Habilidades Informacionais”,
em média 69% utilizavam a internet para verificar
se uma informação estava correta, mas o índice
caía para 48% entre as crianças de 11 e 12 anos.
O currículo das escolas ainda é falho em abordar
vários aspectos-chave da vida on-line, incluindo
como criticar conteúdo e identificar notícias falsas
(CHILDREN’S COMMISSIONER FOR ENGLAND,
2017).
Pesquisa realizada entre 2015 e 2016 pela
Universidade de Stanford (STANFORD, 2016),
reforça a necessidade de trabalhar o tema com
os estudantes. O estudo avaliou a capacidade dos
jovens americanos em apurar a credibilidade do
que leem e reuniu alunos de ensino fundamental,
médio e superior. Os pesquisadores avaliaram
temas como literalidade das notícias, habilidade
dos estudantes em julgarem o feed do Facebook
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e do Twitter, comentários deixados nas sessões
de opinião, postagens em blogs, fotografias e
mensagens digitais que moldam a opinião pública.
Após a aplicação dos testes, os pesquisadores
chegaram à conclusão de que os jovens focam
mais no conteúdo do que nas fontes e que ignoram
ferramentas básicas como a de verificação no
momento que leem as notícias.
Para Frias Filho (2018, p. 44), a defesa
mais eficiente contra a desordem informacional
– a melhor barreira de proteção da veracidade –
“continua sendo a educação básica de qualidade,
apta a estimular o discernimento na escolha das
leituras e um saudável ceticismo na forma de
absorvê-las”. Ferrari (2018, p. 51) enfatiza que
duvidar e querer checar uma informação recebida
são ações muito maiores do que etapas do método
jornalístico, e sim “uma função social do cidadão
que foi educado para ter pensamento crítico; o
que é pouco estimulado em governos corruptos e
democracias em crise”.
Ao refletir sobre o ato de estudar, Freire
(1978) incita que o sujeito assuma o papel
deste ato, e se oponha à postura passiva de se
transformar em uma vasilha cheia de conteúdos
que se retira do texto para por dentro de si mesmo.
O autor continua:
Estudar seriamente um texto é estudar
o estudo de quem, estudando, o escreveu. É perceber o condicionamento
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histórico-sociológico do conhecimento.
É buscar as relações entre o conteúdo
em estudo e outras dimensões afins do
conhecimento. Estudar é uma forma de
reinventar, de recriar, de reescrever –
tarefa de sujeito e não de objeto. Desta
maneira, não é possível a quem estuda,
numa tal perspectiva, alienar-se ao texto, renunciando assim à sua atitude crítica em face dele. (FREIRE, 1978, p. 10)

Reforça ainda que a mesma atitude crítica
que se toma em relação à leitura deve ser aplicada
“diante do mundo, da realidade, da existência”.
A reflexão do educador pode ser trazida para
os dias atuais no contexto da interpretação das
informações que circulam desenfreadamente pelas
redes sociais, as que estampam capas de jornais e
as que são manchetes na televisão e no rádio. O
consumo de notícias deve seguir a recomendação
de Freire (1978, p. 12), que implica não somente
“numa penetração crítica em seu conteúdo básico,
mas também numa sensibilidade aguda, numa
permanente inquietação intelectual, num estado
de predisposição à busca”.
Para Levitin (2017), a melhor defesa contra a
crise de informação é tornar-se um pensador crítico.
O autor lamenta que a sociedade tenha fracassado
ao ensinar as crianças a lutar contra a tendência
ingênua da espécie humana de sempre acreditar no
que os outros dizem. É o que também acredita Julie
Coiro (apud ALVES, 2017), ao reforçar a importância
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de aprofundar os ensinamentos de análise de
texto especialmente para os adolescentes, que,
quando são apresentados a versões conflitantes,
têm dificuldade em conciliá-las. Habrich (2018)
teme que, se as crianças não forem formadas para
ler notícias e exercitarem o senso crítico para se
protegerem de informações mentirosas, “possamos
perder uma geração inteira que poderia (e deveria)
promover as mudanças que tanto queremos”.
Este é um momento crucial para a
amplificação e disseminação do conteúdo
de news literacy, idealizado para auxiliar no
desenvolvimento das habilidades de pensamento
crítico que ajudam na avaliação da confiabilidade
e da credibilidade das informações – seja no meio
impresso, televisivo, radiofônico ou online. Esta
é uma habilidade particularmente importante
na era digital, pois todos lutam para lidar com a
sobrecarga de informações e a dificuldade em
determinar a autenticidade do que é propagado
na mídia (KLURFELD, SCHNEIDER, 2014; HOBBS,
2010; MIHAILIDIS E VIOTTY, 2017).
Maksl et al. (2017, p. 229) revelam que,
para chegar até e definição de news literacy, é
preciso visitar “outros bairros da alfabetização”.
Com base na conceituação de outros autores, os
pesquisadores revelam que, embora news literacy
esteja “na interseção” da alfabetização midiática e
informacional, sua “conexão com o engajamento
cívico e seu foco em um tipo particular de mensagem
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– notícias – é como seus proponentes a distinguem
dos vizinhos”. Por isso, a melhor opção é definir news
literacy de acordo com o impacto que se pretende
atingir nos cidadãos, e deve incluir cinco pontos
principais, de acordo com Malik et al. (2013, p. 8-9):
1) uma compreensão do papel que as
notícias desempenham na sociedade;
2) motivação para buscar notícias; 3) a
capacidade de encontrar / identificar /
reconhecer notícias; 4) a capacidade de
avaliar criticamente notícias; 5) a capacidade de criar notícias1 (tradução nossa).

Para Newman et al. (2018), news literacy se
refere ao “conhecimento sobre como as notícias
são feitas: quem produz, como é selecionada
e financiada”. No Digital News Report de 2018,
algumas questões fundamentais para medir o
nível de conhecimento de news literacy foram
feitas aos entrevistados de 18 países. Ao final,
os pesquisadores consolidaram as respostas
corretas para construir uma escala que revela
apenas 10% da amostra com um nível muito alto
de conhecimento sobre news literacy.
Na concepção da política moderna, em que
todo cidadão é o governante de sua própria nação,
a notícia tem um papel central no cumprimento
desta premissa, pois é o canal de relacionamento,
conhecimento e cobrança do poder público, além
1 1) an understanding of the role news plays in society; 2) motivation
to seek out news; 3) the ability to find/identify/recognize news; 4) the
ability to critically evaluate news; 5) the ability to create news.
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de auxiliar na tomada de posicionamentos diante
dos desafios econômicos e sociais mais urgentes do
dia. Consequentemente, as organizações de mídia
desempenham papel fundamental em informar a
sociedade, ao mesmo tempo que cabem às pessoas
estarem preparadas para receber as notícias de
forma crítica e democrática (BOTTON, 2014 apud
KLURFELD; SCHNEIDER, 2014).
Depois de liderar o jornal Newsday em vários
prêmios Pulitzer, Howard Schneider foi trabalhar com
a diretora da Stony Brook University, Shirley Kenny,
para construir a Escola de Jornalismo da Universidade
Estadual de Nova York. Com a faculdade, nasceu o
primeiro curso de News Literacy dos Estados Unidos,
com objetivo de ajudar os alunos a entender seus
próprios preconceitos, bem como a importância de
informações confiáveis para cumprir seus papéis
como administradores de uma democracia.
Inicialmente, a estratégia de Stony Brook
concentrou-se exclusivamente na introdução
de News Literacy no nível universitário, com a
esperança de que as escolas de jornalismo se
reposicionariam em uma nova missão: ensinar
habilidades analíticas, de notícias e de informação
para todos os graduados. Até certo ponto isso
funcionou. Em 2008, a Fundação Ford premiou a
Stony Brook com US$ 200.000 para criar o Center
for News Literacy e exportar seu currículo para
outras universidades. Com o tempo, a atenção foi
se voltando para a introdução de News Literacy
aos estudantes de educação básica.
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Desde 2007, o Centro ensinou News Literacy
para mais de 10.000 alunos da Stony Brook em todas
as disciplinas acadêmicas, e quase 7.000 alunos
de 18 universidades nos Estados Unidos. Além
disso, por meio do Overseas Partnership Program,
o Centro levou o conteúdo para países como a
Polônia, Rússia, Hong Kong, Vietnã e Mianmar. Um
pouco sobre a história da construção do curso:
Schneider tomou duas decisões iniciais.
Em um esforço para incorporar o novo
curso no currículo de ensino geral da
universidade, ajudando a maximizar a
matrícula, ele argumentou que o curso
não era uma aula de jornalismo, mas um
curso de pensamento crítico e educação
cívica. O argumento ajudou a influenciar colegas acadêmicos céticos de que o
curso deveria estar disponível para todos
os alunos. Ele também foi auxiliado consideravelmente por uma doação de US $
1,8 milhão da Fundação John S. e James
L. Knight, que lhe permitiu contratar adjuntos e estudantes de pós-graduação
para ajudar a atender a demanda de ensino. Em segundo lugar, ele rapidamente
aprendeu que um elemento-chave de seu
pensamento era defeituoso. Ele começou
uma de suas primeiras aulas perguntando aos alunos reunidos: “Você acredita
que está recebendo a verdade da mídia?”
Uma mão se ergueu. “O que você quer
dizer com verdade?”. Schneider convidou
um cientista e um filósofo para debater
sobre o significado da verdade. O debate
convenceu-o de duas coisas: cientistas e
jornalistas na verdade concordam mais do
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que poderiam imaginar sobre uma definição comum de verdade - uma definição
que mais tarde seria incorporada à verdade. É claro - mas usar a “verdade” como
padrão para julgar notícias e informações
levaria a muito mais neblina intelectual do
que clareza. Em vez disso, ele estabeleceu
o padrão de “confiabilidade”. Em que ponto um consumidor de notícias pode concluir que uma reportagem é confiável? Ele
definiu informações confiáveis como informações acionáveis que são suficientes
para fazer um julgamento, chegar a uma
conclusão ou tomar uma ação. (KLURFELD, SCHNEIDER, 2014, p. 7, grifo nosso).

Todos os cursos de news literacy construídos
pela Stony Brook utilizam uma “Taxonomia dos
Vizinhos da Informação”, conforme quadro da
próxima página, que exemplifica as diferenças entre
o jornalismo e outras formas de informação – como
relações públicas, propaganda, entretenimento ou
apenas texto e vídeo digitais não filtrados. O curso
resume-se a um acrônimo indispensável: VIA –
Verificação, Independência e Accountability. Os alunos
aprendem que, se o item que estão examinando não
tiver todas essas três características, não é jornalismo.
Além da Taxonomia dos Vizinhos da
Informação, os professores do Center for News
Literacy desenvolveram um acrônimo para ajudar os
alunos no julgamento da confiabilidade das fontes, um
dos grandes desafios no processo educativo. Definido
como I”M-VAIN, considera: i) as fontes independentes
são melhores que as fontes de interesse próprio; ii)
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várias fontes são melhores que uma única fonte; iii)
as fontes que confirmam são melhores que as fontes
que afirmam; iv) fontes informadas são melhores
que fontes desinformadas; v) fontes nomeadas são
melhores que fontes não nomeadas.
Figura 1 - Taxonomia dos Vizinhos da Informação
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Uma experiência inusitada atesta a
onipresença das notícias: um apagão de 48
horas sem acesso às notícias é a primeira tarefa
do curso. Após o período, os alunos escrevem
um ensaio sobre suas percepções, e dentre as
histórias, alguns chegaram ao ponto de sentir-se
em pânico diante do isolamento informacional.
Outros classificaram o desafio como o mais difícil
de suas vidas, enquanto um aluno comentou que
se afastou da família por dois dias, afinal conversar
sobre as notícias à mesa era um ritual familiar. O
experimento é o pontapé inicial para mostrar aos
estudantes que as notícias estão em toda parte e
impactam todo mundo de alguma forma.
Os depoimentos coletados mostraram que o
grande problema não era avalanche de informações
que chegam diariamente por diversas mídias,
mas principalmente a falta de processamento das
notícias. O consumo irracional leva à incapacidade
de desenvolver um filtro para entender quais
informações são valiosas – e precisam ser retidas
– e quais devem ser descartadas. Na dinâmica das
aulas, as notícias são rotineiramente incorporadas
às aulas e os alunos são convidados a analisar
criticamente quais foram os elementos de
construção de reportagens.
O curso foi projetado para que as habilidades
de pensamento crítico possam ser aplicadas
em qualquer mídia: impressa, digital, TV, rádio.
Porém, o foco é preparar o aluno para lidar,
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principalmente, com o mundo digital, ao reforçar
o uso de habilidades fundamentais de pensamento
crítico para os alunos, como consumidores ou
produtores; além de reduzir a velocidade de
utilização da informação.
Em relação aos resultados de aprendizagem,
pesquisas mostram que depois de concluírem
o curso, os estudantes passaram a consumir
rotineiramente mais notícias de mais fontes,
registraram-se para votar em números mais
elevados e puderam desconstruir algumas notícias
de vídeo de forma mais eficaz. Por exemplo, no
início do semestre, apenas 17% dos participantes
do curso sentiam que a mídia tratava os dois
lados de uma história de forma justa. No final do
semestre, o número saltou para 52%.
Loth (2012) avaliou os benefícios a longo
prazo de cursos News Literacy examinando
dezenas de alunos que haviam feito o curso de três
anos antes. A maioria relatou mais engajamento,
capacidade e habilidade para consumir notícias,
e muitos adotaram novos hábitos mentais, como
verificar histórias antes de compartilhar e checar
o conteúdo de e-mails antes de encaminhá-los
para amigos. Quase 3/4 concordaram com a
afirmação: “Depois de ter feito o curso, sinto que
eu tenho o poder de descobrir o que realmente
está acontecendo no mundo”.
Iniciativas parecidas se repetem pelo
mundo. O governo italiano, em cooperação com as
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principais empresas digitais, incluindo o Facebook,
iniciou um projeto nas escolas para treinar uma
geração de estudantes mergulhados em mídias
sociais como reconhecer notícias falsas e teorias
da conspiração que trafegam pela internet
(HOROWITZ, 2017).
No Reino Unido, especialistas da Universidade de Salford realizaram workshops com crianças a partir dos 10 anos de idade e incentivaram os
alunos a contar sobre as notícias que leem, onde
costumam procurar, o que acreditam ser verdade
e como conseguem identificar a veracidade da informação.
Ao serem questionadas sobre o que são fake
news, as crianças sabiam o significado, mas tinham
dificuldades em diferenciar uma notícia verdadeira
de uma notícia falsa. O tema se torna ainda mais
relevante com os resultados de uma pesquisa
do grupo responsável por monitorar TV e rádio
no Reino Unido que mostra que mais da metade
das crianças entre 12 e 15 anos recebiam notícias
de plataformas de mídia social como Snapchat,
Facebook e Twitter. A única fonte de notícias mais
popular foi a televisão (BBC, 2017).
No Brasil, ações isoladas se concentram,
principalmente, nas principais escolas particulares
de grandes capitais. Em São Paulo, colégios como
Dante Alighieri, Móbile, Pio XII, Santa Maria, Mary
Ward, Stockler, já realizam atividades nos primeiros
anos de ensino que trabalham o uso responsável
da internet e das redes sociais, num processo de
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alfabetização que inclui a interpretação de textos,
a avaliação da qualidade de uma informação e
a veracidade de uma fonte (PALHARES, 2018;
PORTAL, 2018). E esta nova demanda consta,
inclusive, na proposta da nova Base Curricular
do Ensino Médio, que, dentre os objetivos de
aprendizagem da educação básica, sugere, na
área de “Linguagens”, a análise do fenômeno
da pós-verdade e a discussão das condições e
dos mecanismos de disseminação de fake news
(CAFARDO, PALHARES, FORMENTI, 2018).
A partir de 2018, o Pisa - Programme for
International Student Assessment vai passar a
avaliar se os países estão sendo bem-sucedidos
em ensinar aos jovens a compreenderem o mundo
globalizado em que vivem. A Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD),
responsável pela aplicação do teste internacional,
destaca, no documento que orienta as novas
“competências globais”, a necessidade de usar
plataformas de mídia de forma eficaz e responsável.
[...] o acesso a uma quantidade ilimitada
de informações é muitas vezes associado
à falta de alfabetização midiática, o que
significa que os jovens são facilmente enganados por notícias partidárias, tendenciosas ou falsas. Nesse contexto, cultivar
a competência global dos alunos pode
ajudá-los a capitalizar os espaços digitais,
entender melhor o mundo em que vivem
e expressar com responsabilidade sua
voz on-line. (THE OECD, 2018, p. 5)

253
É o que também observa Tapscott:
A passagem de uma mídia difusora unidirecional para uma mídia interativa surtiu um efeito profundo na Geração Internet. [...] A capacidade de aprender novas
coisas é mais importante do que nunca
em um mundo no qual você precisa processar novas informações em grande velocidade. Os estudantes precisam ser capazes de pensar de forma criativa, crítica
e colaborativa para dominar os “aspectos básicos” [...] Os estudantes precisam
expandir sua base de conhecimento para
além das portas de sua comunidade se
quiserem se tornar cidadãos globais responsáveis e cooperativos em uma economia global cada vez mais complexa.
(TAPSCOTT, 2010, p. 33)

A TIC Kids Online Brasil, pesquisa do Comitê
Gestor da Internet no Brasil, revela dados que
reforçam a importância de abordar o tema com
essa geração, considerando que, em 2016, 82% das
crianças entre 9 e 17 anos tinham acesso à Internet,
86% possuíam perfis nas redes, mas somente
47% usavam a web para ler ou assistir notícias.
Na categoria “Habilidades Informacionais”, em
média 69% utilizavam a internet para verificar
se uma informação estava correta, mas o índice
caía para 48% entre as crianças de 11 e 12 anos
(COMITÊ, 2017).
Percebe-se, então, a urgência em trabalhar
o conteúdo de news literacy, principalmente com
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os jovens. Tornar-se bem informado exige mais
do que se expor habitualmente às notícias, como
explica a visão crítica de Potter (2014, p. 190):
As notícias não costumam ser bem balanceadas, analisando detalhadamente
questões importantes: em vez disso,
elas são mensagens tipicamente comercializadas destinadas a atrair a atenção
do público com tratamentos fáceis de
tópicos chamativos. Para estar bem informado, você precisa prestar atenção
às mensagens e realmente pensar sobre
elas. Assim, você precisa sair do estado
de processamento automático e dedicar
alguma atenção consciente ao conteúdo
de certas mensagens. Todos nós precisamos desenvolver níveis mais altos de
media literacy com estruturas de conhecimento mais elaboradas, habilidades
mais desenvolvidas e um lócus pessoal
mais forte que nos leve a analisar as notícias e mantê-las em um padrão mais
elevado do que no passado.

Considerações Finais
A escola deve ser um espaço de discussão do
tema, e proporcionar às crianças a base necessária
para que elas cresçam preparadas para lidar com
a avalanche de informações – confiáveis ou não –
da nossa era. Enquanto outros países enfrentam o
desafio com projetos maduros e que comprovam
a eficácia da iniciativa, o Brasil ainda engatinha na
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implementação de um currículo de news literacy.
As ações não seguem uma proposta unificada
e partem da percepção de cada escola do que
precisa ser feito, o que é um começo, mas reforça
a necessidade de se estruturar uma disciplina –
tendo como benchmarking os melhores e mais
estruturados projetos do mundo – para que o tema
conquiste espaço nas escolas, chame a atenção
dos professores e, futuramente, seja um currículo
obrigatório na educação básica.
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