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Para
efletir

Considerando as graves implicações sociais, políticas e culturais das tradicionais e novas tecnologias de informação e de
comunicação, os textos abaixo nos convidam a refletir sobre a necessidade de promover uma educação para a mídia, numa
perspectiva que afirme os direitos humanos.

Educação para a Mídia
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A educação para a mídia deve emanar dos alunos. (...) “a educação para a
mídia deve emanar dos interesses de mídia do aluno e não do professor, do
gosto, criatividade e capacidade de participação do aluno e da forma como o
aluno compreende a mídia e o mundo. Com isso, o papel do professor é dar
apoio ao aluno e ficar do seu lado, não apenas no processo de educação, mas
também na defesa dos interesses da criança, do jovem, dos grupos
minoritários e da comunidade local na mídia. Trabalhar lado a lado com base
nas experiências existentes também pode contribuir para diminuir a
diferença entre o uso adulto e infantil da mídia.”
A educação para a mídia significa pensamento crítico. (...) “Pensamento
crítico significa, por exemplo, capacidade para distinguir a fantasia da
realidade, compreensão de que as mensagens da mídia são construções com
fins específicos, compreensão do papel econômico, político, social e cultural
da mídia nas comunidades locais/global, compreensão dos direitos
democráticos, negociação e resistência, identidade cultural e cidadania do
seu grupo, bem como dos outros.”
Um elemento essencial para atingir o pensamento crítico é a própria
produção do aluno.
(..) “atingir o pensamento crítico não significa apenas que a educação para a
mídia focalizará a análise crítica de textos e programas, isto é, ocorrerá em
nível de recepção, mas também que a educação conduzirá à capacidade de
produção. (...) a produção é um meio estético para a expressão, e um
instrumento para a comunicação, a produção resulta em um ciclo de ação,
reflexão e diálogo, no qual os alunos, através de suas próprias escolhas e
práticas, parcialmente aprendem como a indústria da mídia trabalha e como
suas mensagens e gêneros são formados (...) a longo prazo implica uma
comunicação criativa e crítica de histórias e representações de si mesmo,
algo que resulta em confrontações com o sistema de mídia existente.”
A educação para a mídia é necessária para a participação e democracia. (...)
“a educação para a mídia também significa uma luta pela informação, um
esforço pela justiça social e cidadania crítica. O diálogo criativo e crítico, a
reflexão, a participação e a ação fazem parte de um processo de
aprendizagem e prática que dará a todos os grupos e indivíduos da sociedade
o direito de se expressar, de se desenvolver e de se libertar,
independentemente da idade, gênero, condições socioeconômicas, cultura,
língua e religião.”
A educação para a mídia deve abranger toda a mídia. (...) a educação para a
mídia deve envolver a participação tanto da nova tecnologia quanto da mídia
tradicional de cada país, para poder resultar em maior democracia. Contudo,
uma consequência da globalização é que não se pode mais levar em
consideração apenas a mídia local. Ao mesmo tempo, isso significa que a
educação para a mídia não deve apenas analisar os interesses de governos e
indústrias domésticas na mídia, mas também deve dar atenção aos donos da
mídia global.”

Combate às fakenews começa na escola
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Claudio Soares, jornalista
As fakenews envolvem (e enganam) milhões de leitores diariamente em todo
o mundo. Em muitos casos, esses leitores ignoram solenemente ou são
incapazes de avaliar e reagir a duas importantes alavancas da proliferação
das notícias falsas nas mídias sociais: as dimensões de facticidade e de
intencionalidade dessas notícias. A primeira, se refere ao grau em que a
notícia (falsa) se baseia em fatos; a segunda define a intenção imediata, o
nível de desinformação e, potencialmente, de distorção que o burlador da
notícia pretende produzir. O consumo de fakenews leva a consequências
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concretas e não poucas vezes desastrosas. Mas elas são apenas parte de um
problema muito maior.
Vivemos expostos a um enorme volume de dados e informações
empacotados em diversos formatos, a todo minuto. Quanto mais
diferenciadas se tornam a sociedade e a economia, mais informação deve
fluir entre as pessoas e as instituições, à medida que o trabalho muscular
diminui e mais máquinas inteligentes substituem trabalhadores não
qualificados. Após a eleição americana de 2016, aumentou a preocupação
com o as fakenews.
Diferentes estudos mostraram que mais de 60% dos adultos americanos
consomem notícias nas mídias sociais e que as fakenews são mais
compartilhadas do que notícias verdadeiras. Uma dessas pesquisas,
desenvolvida por cientistas do MIT, observou que no Twitter as notícias falsas
se espalham mais rápido, mais profundamente e mais amplamente do que as
verdadeiras.
As fakenews não são novidade, mas se transformaram em um problema
realmente grave. É cada vez mais fácil espalhar desinformação na rede. Há
poucos dias, o diretor, ator e comediante americano Jordan Peele, usando
técnicas de IA, elevou o tom do debate: ao recriar em vídeo um simulacro de
Barack Obama expressando opiniões (controversas) que ele jamais emitiu
publicamente, ficou provado que a tecnologia já permite fazer qualquer um
dizer qualquer coisa a qualquer momento. Em abril, em um evento do TED,
SupasornSuwajanakorn, da Universidade de Washington, pesquisador por
trás da tecnologia do vídeo fake de Obama, reconheceu que há espaço para
um potencial uso indevido dela, o que pode desencadear crises políticas.
Devemos começar a combater as fakenews na escola, defendendo a
importância de uma boa alfabetização midiática e informacional. Existem
outros modelos que podem ser usados, mas eu gosto de citar os “5 Cs do
consumo crítico da mídia”:
1) Contexto: analise a conjuntura e o enquadramento do artigo. Quando foi
escrito? De onde vem? Os eventos mudaram desde então?
2) Credibilidade: a fonte possui reputação de integridade jornalística? O
autor cita fontes confiáveis? O objetivo é satírico? É anúncio mascarado de
notícia?
3) Construção: analise a estrutura do artigo. Qual é o seu viés? Existem
palavras carregadas de emoção? Inclui técnicas de persuasão? Você
consegue distinguir entre fatos e opiniões, ou tudo é pura especulação?
4) Corroboração: validar a informação com outras fontes de notícias
confiáveis. Certifique-se de que não seja a única fonte que faz a reivindicação.
5) Confrontação: compare a notícia com outras fontes para obter
perspectivas diferentes, dê uma chance ao contraditório.
A “regra de ouro” é procurar fontes confiáveis em diferentes áreas do
espectro ideológico, político e cultural para perceber nuances e obter uma
visão mais ampla do que realmente está acontecendo. Quem aprende a
consumir informações criticamente aprende a pensar criticamente. O
pensamento crítico é bom para a democracia, logo, é bom para todos.
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presentação
Dando continuidade às reflexões teóricas e práticas do lema 2018 - “Direitos
Humanos e Educação: reinventar a democracia” - as diferentes seções desse boletim buscam
discutir as influências da mídia e dos meios de comunicação e informação nas sociedades
contemporâneas, assim como apontar o potencial desses instrumentos na promoção de uma
cidadania crítica.
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Em tempos de pós-verdade, fakenews, de monopólios da comunicação por grandes grupos
econômicos, da proliferação de mídias digitais, somos, cada vez mais, instados a refletir sobre os
efeitos desse bombardeio de informações e a necessidade de formar leitores/críticos e
responsáveis.

Dia Internacional das
Crianças Vítimas de
Violência

Nesse sentido, como educadores/as, reafirmamos os princípios que devem fundamentar as
ações dos meios de comunicação, tal como expresso no Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos:

Dia Internacional do
Meio Ambiente e
Universal da Ecologia

“a) a liberdade de exercício de expressão e opinião; b) o compromisso com a divulgação
de conteúdos que valorizem a cidadania, reconheçam as diferenças e promovam a
diversidade cultural, base para a construção de uma cultura de paz; c) a responsabilidade
social das empresas de mídia poder se expressar, entre outras formas, na promoção e
divulgação da educação em direitos humanos; d) a apropriação e incorporação
crescentes de temas de educação em direitos humanos pelas novas tecnologias
utilizadas na área da comunicação e informação; e) a importância da adoção pelos
meios de comunicação, de linguagens e posturas que reforcem os valores da nãoviolência e do respeito aos direitos humanos, em uma perspectiva emancipatória.”
Para aprofundar e ampliar esse compromisso, reiteramos o convite para que você, educador e
educadora, envie sugestões de materiais, atividades pedagógicas e informes de eventos realizados
nas escolas sobre a temática dos direitos humanos em especial, sobre o lema 2018, para ser
divulgado na no Facebook da Novamerica e nesse boletim. O e-mail para envio é
escola@novamerica.org.br.
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12
Dia Mundial e
Nacional da Luta
contra o Trabalho
Infantil

26
Dia Internacional
Contra a Tortura e
Dia Nacional Contra
as Drogas

Julho
09
Dia Internacional do
Desarmamento
Mundial
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articipe!
Coloque na agenda!
Dia 4 de julho, de 9 às 13h, roda de
conversa “Violências na escola: tecendo
redes de proteção”, na sede da
Novamerica.
Em 18 de agosto, realizaremos o
Seminário Nacional do Movimento
Socioeducativo “Reinventar a
Democracia; desafios para a educação”.
Em breve, divulgaremos mais informações
sobre essas e outras atividades.
Curtam a página da Novamerica no
Facebook.
Visitem os sites do Observatório de
Educação em Direitos Humanos em Foco
e da Novamerica.

Dia da Promulgação
do Estatuto da
Criança e do
Adolescente/ECA

20
Dia Internacional da
Amizade

emos

ireito!

O art. 17 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança trata do direito à informação, da
liberdade de expressão, de opiniões relativas questões que afetam à criança e orienta para a proteção da
criança de informações e materiais prejudiciais ao seu bem-estar.
Na Constituição, os artigos 5º e 220º dispõem sobre a liberdade de expressão e o direito à informação.

Cara educadora e educador, concebendo a sala de aula como um espaço de experiências significativas, as
atividades aqui propostas buscam refletir sobre a influência das mídias em nossas formas de sentir, agir e pensar,
bem como sobre o seu potencial criativo na promoção de práticas sustentáveis e solidárias.

O Marco Civil da Internet, lei nº 12695, de 23/04/14, estabelece os princípios, garantias e deveres
para seu uso no Brasil.
A Resolução 163, aprovada em 2014, pelo CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente - estabelece algumas restrições à publicidade infantil.

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

1º, 2º e 3º anos

4º, 5º e 6º anos

7º, 8ª e 9º anos

Expostas, cada vez mais à publicidade na TV e na Internet, as
crianças são fortemente impactadas pelos efeitos do consumismo,
tais como: obesidade infantil, adultização, erotização precoce,
estresse familiar, estímulo à atitudes individualistas, competitivas,
preconceituosas e agressivas. Nesse sentido, essa atividade busca
sensibilizar para o desenvolvimento de hábitos de consumo
responsáveis e sustentáveis, na contramão de uma cultura
consumista e predatória.

Aproveitando a celebração do dia mundial do meio ambiente,
a partir do estudo da questão do descarte e aproveitamento do lixo
nas cidades, essa atividade incentiva a produção cultural das
crianças e o desenvolvimento de atitudes cidadãs,

Conduzir a conversa, destacando a ideia de que os anúncios
querem nos convencer a comprar objetos que, muitas vezes, não
precisamos. Alertar, também, para brinquedos que quebram
facilmente e, logo, jogamos fora. Em relação aos alimentos, destacar
que muitos produtos não são saudáveis.

Fazer uma roda e apresentar a imagem abaixo (disponível na
Internet). Pedir que a descrevam.

Fechar a conversa incentivando-as a pensar soluções para evitar
que essas coisas aconteçam.

Incentivá-los/as a responder a questão: Por que não existe
como jogar o lixo fora?

Escrever as sugestões das crianças numa folha de papel pardo.
Caso, não apareçam, propor a realização de um lanche
coletivo/piquenique com alimentos naturais, oficina de brinquedos
reciclados ou a organização de uma feira de trocas.
Pedir que escolham uma das atividades propostas para realizar
posteriormente.
Fechar a atividade com o vídeo “ Bolacha de água de sal” , do
grupo Palavra Cantada, que nos convida a saborear alimentos
simples e saudáveis. Disponível no Youtube. Acesso em 05/05/18.
Como desdobramento, que tal organizar um brechó ou feira de
trocas com toda a comunidade escolar? Pode ser uma boa
oportunidade de fortalecer o diálogo entre famílias e escola. No
endereço http://criancaeconsumo.org.br/feira-de-trocas-debrinquedos/ tem bons materiais para organizar uma feira de
trocas na escola.

Colocar as crianças em roda e iniciar a conversa perguntando:
O que vocês gostam de assistir na TV ou na Internet? Por quê? Sem
fazer comentários, incentivar que todos se expressem. E os
anúncios? Quais vocês gostam mais? Animá-los a dar exemplos e
expressar os sentimentos e significados que tais anúncios lhes
transmitem.

Iniciar a conversa indagando sobre que produto ou publicidade
chamou atenção nos últimos dias. Incentivá-los/as a expressar os
sentimentos e desejos que tais produtos/publicidade despertam.
Ampliar a discussão, solicitando que reflitam sobre a influência
da publicidade em nossas vidas. Perguntas que ajudam: Qual o
espaço que a publicidade ocupa nos meios de comunicação e
informação: tv, rádio, mídia impressa, e-mails, facebook, whatsapp,
instagram, youtube etc. Existem casos em que a programação se
confunde com a publicidade? Por que será que isso acontece?
Num segundo momento, divididos em grupo, distribuir
publicidades veiculadas nos meios de comunicação sobre diferentes
produtos/empresas que aparecem na Copa do Mundo. As
publicidades podem ser selecionadas, previamente, pelo/as
professor/as ou pelos/as alunos/as.
Quando sentir que as respostas se aproximam da ideia de que
o lixo sempre vai de um lugar para outro e que todas as ações que
realizamos, de algum modo, afetam ou deixam marcas na
natureza, perguntar: Quais as consequências do lixo para o meio
ambiente? Vocês já sofreram com alguns deles? Enchentes?
Inundações? Mau cheiro? Doenças? Além das experiências
pessoais, esse momento pode ser enriquecido com pesquisas na
Internet ou em mídias impressas.

Em relação aos brinquedos, perguntar se, na realidade, eles
fazem tudo que o anúncio mostra.

http://criancaeconsumo.org.br/feira-de-trocas-de-brinquedos, acesso em 04/05/18.

Para expressar a liberdade
Documentário “ Muito além do peso” , disponível na Internet.
Dicas de livros para professores/as:
Alfabetização: a questão dos métodos, de Magda Soares, Ed. Contexto, 2017.
Mídia e Educação, de José Mario de Melo e Sandra Fátima P. Tosta, Ed. Autêntica, 2008.
Dicas de livros infantis e juvenis:
Livro Herói, de Cecília Botana, Ed. K2Elles, 2014.
A casa e o mundo lá fora: cartas de Paulo Freire para Nathercinha, de Nathercia Lacerda,
Ed. Zit, 2016.
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Dicas de sites e materiais online:

ZOOM de Istvan Banyai, Ed, Brinque-Book, 2008

No clima da Copa do Mundo, essa atividade discute os valores e
as formas de representação presentes na publicidade, em especial,
aquelas voltadas para o Mundial de futebol.

Solicitar que cada grupo responda as seguintes questões:

Em relação aos alimentos, indagar sobre os tipos de alimentos
que são anunciados? A maior parte dos anúncios é de produtos
naturais ou industrializados? Por que?

nriquecendo a Ação:

https://clubedamafalda.wordpress.com/page/1/. Acesso em 04/05/18.

http://kdimagens.com/imagem/do-ponto-de-vista-do-planeta-nao-existecomo-jogar-lixo-fora-porque-nao-existe-fora-1237. Acessado em 04/05/18

hwww.fotosmaisimagens.com.br/propaganda.html,
acesso em 04/05/18

Ensino Fundamental

Aprofundar o debate, apresentando um vídeo sobre o
descarte e o tratamento que se deve dar ao lixo. Existem vários
disponíveis na Internet. Dentre eles, sugerimos “ Resíduos sólidos” ,
produzido pelo Programa Água, disponível no Youtube. Acesso
em 05/05/18.
Como desdobramento, propor que organizem uma campanha
para sensibilizar a comunidade sobre as consequências e possíveis
soluções para a questão do lixo, utilizando diferentes linguagens e
mídias: fotos, pequenos vídeos, PowerPoint, cartoons, história em
quadrinhos, jornalzinho, poesias, redações, propaganda,
esquetes, música, debates ou entrevistas com profissionais e/ou
autoridades ligadas à temática, organizar a coleta, seletiva de lixo
na escola etc. O importante é que, independente da atividade
desenvolvida, os/as alunos/as se reconheçam como
produtores/as culturais e agentes de transformação
individual e social.

a) Que produto é anunciado? Tem alguma relação com o
Mundial? Qual?
b) O comercial utiliza símbolos que representam o Brasil ou
os brasileiros? Quais?
c) As pessoas do anúncio se parecem com você, seus amigos
ou familiares? Em que são parecidos e em que são diferentes?
d) Que valores a publicidade expressa? Como tais valores
podem afetar nossos comportamentos?
Solicitar que cada grupo apresente suas respostas para a turma.
Em seguida, fazer uma síntese dos aspectos comuns nas
apresentações, destacando a importância de uma leitura crítica, em
especial, da publicidade, para compreender seus sentidos/
significados e identificar estereótipos e preconceitos.
Como fechamento, ainda inspirada na Copa do Mundo, solicitar
que produzam propagandas contra o racismo, violência de gênero,
guerra entre torcidas etc. Outrossim, sobre a história e a cultura
dos países participantes, em especial dos países africanos e
latino-americanos, criar jogos, brincadeiras, exposições, álbum de
figurinhas etc.
Divulgar as produções em um espaço que possa ser
compartilhado pela comunidade escolar.

