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Tendo em vista os graves impactos na esfera pública e
privada da disseminação das chamadas fake news, o texto
abaixo nos alerta para a importância da escola incluir o
letramento digital e midiático em suas praticas pedagógicas.

Educação em tempos de fake news
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Ana Maria Diniz
As fake news dominaram a cena mundial e ludibriaram um
número incalculável de pessoas nos quatro cantos do planeta
em 2017. O termo, cujo uso aumentou 365% em relação a
2016 e foi o mais emblemático do ano que passou, segundo o
dicionário Collins, serve para designar uma informação falsa
disseminada sob o verniz jornalístico com o objetivo de
atender a interesses espúrios. Em suma, nada mais é do que
uma bela de uma mentira com cara de notícia, uma
verdadeira praga dos nossos tempos.
A prática não tem nada de nova: segundo Robert Darnton,
professor emérito de Harvard, o primeiro caso de fake news
remonta ao século 6, quando o historiador bizantino
Procópio, com o intuito de desqualificar o imperador
Justiniano, escreveu o livro Anedota, de veracidade
duvidável. Mas a internet mudou tudo. Hoje, boatos são
difundidos à velocidade da luz, de forma mais rápida,
abrangente e impactante do que as verdades. No Twitter, as
notícias falsas chegam 20 vezes mais rápido aos usuários e
têm 70% mais chances de viralizar do que as reais, mostrou
uma pesquisa do MIT publicada na revista Science. Os
resultados também se aplicam à outras importantes redes
sociais. A lista de acusados de fomentar a epidemia global de
desinformação é extensa. Nela figuram o Facebook, os
algoritmos, os robôs, a polarização e, claro, Donald Trump,
que mês passado foi ao Twitter se auto proclamar o criador da
expressão e da tendência. Todos eles têm, certamente,
bastante responsabilidade nessa história. No entanto, são os
usuários, e não os bots e as redes sociais, os principais
propagadores de notícias falsas, segundo a mesma pesquisa
do MIT. Essa constatação lança luz sobre o grande problema,
na minha opinião: a enorme falta de conexão entre a
Educação e a realidade que vivemos.
O educador Enrique Dans escreveu recentemente na revista
Forbes que criamos, em um curto período, um sistema que
possibilita o acesso e o incentivo ao compartilhamento de
uma infinidade de informações, ao mesmo tempo que
renunciamos a qualquer responsabilidade de educar as
pessoas em seu uso. A maioria das instituições de ensino está
galáxias distante de oferecer uma Educação compatível com
as necessidades deste século - e uma dessas necessidades é
justamente saber administrar quantidades cada vez maiores
de informação e separar o joio do trigo.

Até os anos 90, os livros didáticos eram os principais, se não
únicos, recursos pedagógicos disponíveis e usados pela
maioria quase absoluta das escolas. Isso não só contribuiu
para nos tornar dependentes de uma só fonte de informação.
Também minou grande parte da nossa capacidade de
desenvolver critérios para interagir de maneira produtiva e
responsável com o turbilhão de conteúdos a que somos
expostos atualmente. Os jovens de hoje dispõem de centenas
de milhares de fontes de conhecimento a mais do que as
gerações passadas. Porém, falta-lhes também o senso crítico
na análise e seleção do que leem e ouvem.
O problema é a maneira como os jovens se informam. Há
algumas semanas, fiz uma pequena enquete com jovens de
20 a 30 anos. Ao perguntar como se informavam sobre os
acontecimentos do Brasil e do mundo, 95% deles
responderam que não leem jornais nem revistas, tanto nas
versões impressas como digitais, e se informam somente
pelas redes sociais. Minha pesquisa não foi nada científica,
mas eu realmente acredito que esse jeito de se informar
compromete a capacidade de discernimento.
Entre os mais novos, este é um hábito ainda mais recorrente,
e os prejuízos são evidentes. Há cerca de um ano, um estudo
realizado pela da Escola de Graduação em Educação de
Stanford constatou que assombrosos 82% dos estudantes
americanos entre 11 e 14 anos avaliados não sabiam
diferenciar informações falsas e verdadeiras. “Muitas pessoas
pressupõem que os mais jovens, por serem nativos digitais,
são mais perceptivos em relação às coisas que leem na
internet e nas redes sociais. Mas é justamente o contrário”,
escreveu Sam Wineburg, um dos autores do estudo.
As informações que circulam no meio digital podem
configurar uma armadilha se optarmos apenas pelas ideias e
opiniões com as quais concordamos. Por isso, é fundamental
começar a desenvolver o pensamento crítico, a capacidade
de duvidar e de fazer as perguntas certas. Isso precisa
urgentemente ser ensinado nas escolas. Vejo também nessa
questão um papel fundamental dos grandes veículos de
comunicação, com comprovada credibilidade, em elaborar
conteúdos editoriais mais profundos e com opiniões claras,
independentemente de suas correntes ideológicas.
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Num mundo conectado, bombardeado por milhões de informações sob
diferentes formatos e imerso no fenômeno da pós- verdade, em que crenças e
apelos à emoção têm mais força na formação da opinião pública do que fatos
objetivos e conhecimentos científicos, fica cada vez mais difícil distinguir o que é
verdade e o que é mentira. Ou seja, identificar o que é fato e o que são notícias
falsas, as chamadas fake News.
Nesse sentido, diante das ameaças das fake News à democracia e à proliferação de
discursos de ódio e intolerância, observadas nas redes sociais, em especial nas
últimas eleições, uma educação que se propõe a formar sujeitos de direitos e
cidadãos ativos deve refletir sobre os impactos de tais fenômenos na vida social e
pessoal. Portanto, em sintonia com o lema 2019 “ Escolas: sentidos e aprendizagens” ,
as diferentes seções desse boletim apontam a necessidade de incluir o tema do
letramento digital e midiático nas práticas para a formação de leitores/críticos e
reflexivos.
Esperando contribuir para esse debate e considerando a impossibilidade de checar
todas as informações, destacamos as palavras de Leonardo Sakamoto, jornalista e
defensor de direitos humanos, vítima de ameaças de morte por conta de fake
News, no programa Repórter Brasil, na TV Brasil, disponível na internet:
"Precisamos atacar as causas e não apenas as consequências, reduzindo a
ultrapolarização na sociedade, melhorando e ampliando espaços de
desenvolvimento de empatia, aumentando a pluralidade nas timelines,
alfabetizando para a mídia e ampliando núcleos e projetos que amplifiquem
diálogos entre os mais jovens. Essa é a única saída respeitando a democracia.”
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Dia Internacional das Crianças
Vítimas de Violência
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Luta contra o Trabalho Infantil
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Dia Internacional Contra a
Tortura e Dia Nacional Contra
as Drogas
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Dia Internacional do
Desarmamento Mundial

13
Dia da Promulgação do
Estatuto da Criança e do
Adolescente/ECA

20
Coloque na agenda!
No dia 9 de julho, realizaremos a Roda de Conversa “ Como educar em tempos de
fake news? Impactos das mídias digitais na educação”, de 10 às 13h, na sede da
Novamerica.
Em breve, divulgaremos mais informações em nossas redes sociais.
Curtam a página da Novamerica no Facebook.
Siga- nos no Instagram @ong_novamerica
Visitem os sites do Observatório de Educação em Direitos Humanos em Foco e da
Novamerica.

Dia Internacional da Amizade

Junte-se a nós na celebração dos 60 anos da
Declaração dos Direitos Humanos das Crianças
compartilhando nossos materiais e realizando
atividades sobre os princípios fundamentais da
Declaração em suas escolas.

Cara educadora e educador, considerando o papel fundamental da educação na formação de leitores/as críticos e de uma
cidadania ativa, nesse espaço, apresentamos algumas atividades voltadas para o letramento midiático, tema urgente numa
sociedade cada vez mais digital. Tal conceito, numa perspectiva ampla busca desenvolver a capacidade de analisar
criticamente e de criar conteúdos em diferentes tipos de mídia disponíveis na comunidade.

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental
Anos finais (7º 8ª e 9ª)

Ensino Fundamental

Entendendo a leitura como um processo cognitivo e perceptivo que envolve
interação entre informações presentes no texto e as expectativas e
conhecimentos prévios do/a leitor, essa atividade, de forma lúdica, possibilita
discutir os diferentes sentidos e interpretações presentes na disseminação de uma
mensagem.
Convidar as crianças para brincar de telefone sem fio usando gestos ao invés
de palavras. Explicar brevemente a brincadeira.
Fazer uma roda e pedir que fiquem de costas para o centro do círculo.

Anos iniciais (4º e 5º 6ª)
Buscando tecer uma cultura de paz, essa
atividade aponta a necessidade de desenvolver
atitudes que contribuam para uma comunicação
não violenta.
Iniciar a conversa, convidando a turma a ler as
tirinhas do Armandinho (disponíveis na internet).

Iniciar a brincadeira solicitando que um/a aluno/a vire de frente para observar
uma breve sequência de gestos/ expressão corporal executada pelo/a
dinamizador/a.
Em seguida, pedir que o/a aluno/a escolhido/a reproduza a sequência de
gestos para o colega do lado. Os demais continuam de costas para o centro da
roda.

Quando sentir que as opiniões
aproximam-se da ideia de que a liberdade de
expressão implica no respeito ao outro e
deve contribuir para uma cultura de paz e de
direitos humanos, propor que, em grupos,
inspirados pelos quadrinhos abaixo
(disponíveis na internet), respondam: Que
atitudes e valores devemos afirmar para
promover uma comunicação não violenta?
Dentre as respostas, enfatizar a empatia, a
capacidade de diálogo, respeito às
diferenças, a solidariedade, combate a toda
forma de preconceito e discriminação.

Repetir a mesma dinâmica até o último participante.
Ao final, reproduzir a sequência de gestos original e pedir que comparem com
a última. Incentivá-los/as a buscar explicações sobre o que aconteceu e
perceberam ao longo da brincadeira. Perguntas que ajudam: O que essa
brincadeira pode nos ensinar sobre a comunicação entre as pessoas? Será que ela
confirma o ditado que diz “ Quem conta um conto aumenta um ponto” ? Por quê?
Ampliar a conversa perguntando se conhecem alguma situação de fofoca ou
uma história mal contada tenha causado algum dano a alguém.
Concluir a atividade solicitando que apontem atitudes para evitar que essas
coisas aconteçam. Registrar as sugestões das crianças numa folha de papel pardo.
Num segundo momento, convidá-los a produzir histórias em que mentiras
ou fofocas causaram injustiça e sofrimento. Para inspirar propomos a leitura
de livros de literatura infantil que abordam o tema, tal como a obra
“ Mentira Cabeluda” de Pedro Bandeira.

Pedir que livremente comentem os
quadrinhos. Perguntas que ajudam: De que
assunto as tirinhas falam? Vocês concordam
com elas? Por quê? Estimulá-los/as a dar
exemplos de situações concretas que tenham
a ver com manifestações de raiva,
preconceito e ódio nas redes sociais, em
piadas ou brincadeiras. Provocá-los/as a se
colocarem no lugar do outro, vítima de uma
comunicação violenta.

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/130646177039/tirinha-original. Acesso em 10/05/19.

Registrar as contribuições dos grupos e
propor a realização de uma campanha para
sensibilizar a comunidade escolar sobre a
disseminação de mensagens de ódio e de
mentiras (fake news) nas redes sociais,
utilizando diferentes linguagens e mídias.

Sites com diversos materiais educativos sobre letramento digital:
www.midiamakers.org e www.multirio.rj.gov.br
Publicações online:
Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação
de professores, UNESCO, 2013.
Sobrevivendo nas redes: guia do cidadão. Disponível em
Plataforma Democrática.
Livros infantis e juvenis:
Mentira Cabeluda e Alice no país da mentira, de Pedro Bandeira,
publicação da Ed. Moderna
A verdade e a mentira, de Brigitte Labbe, Ed. Scipione.
Livro para professor/a:
Como não ser enganado pelas fake news, de Flávia Aindar e
Januária Cristina Alves. Ed. Moderna.

Iniciar o debate explorando o
conhecimento prévio dos/as
alunos/as sobre as fake news:
conceito, exemplos, origens,
objetivos, características, efeitos,
riscos etc.
Se possível, construir um
pequeno texto ou esquema que
aborde esses itens. Dentre os
conteúdos disponíveis na internet
sobre o tema, sugerimos a página
“ Educação para as mídias no
combate às fakes news” da
MultiRio.
Numa abordagem interdisciplinar, desenvolver projetos/atividades que discutam as
fake news como uma ameaça aos direitos humanos e à democracia. Destacar o direito à
informação e à liberdade de expressão e de opinião como um direito humano que implica
na responsabilidade de divulgar conteúdos que valorizem a cidadania, o respeito às
diferenças e adotem linguagens e posturas que reforcem os valores da não-violência,
como expresso no capítulo sobre Educação e Mídia do Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos.
Com vistas à formação de leitores/as críticos, dentre outros modelos, propomos a
utilização dos “ 5 Cs do consumo critico da mídia” de autoria do jornalista Claudio Soares
para a realização de atividades detectar e combater as fake news:

1) Contexto: analise a conjuntura e o enquadramento do artigo.
Quando foi escrito? De onde vem? Os eventos mudaram desde
então?

Dicas na internet:
Sites para detectar Fake News: E-farsas, Boatos.Org, Agencia
Publica, Agencia Lupa, Aos Fatos.

Afirmando o compromisso com
uma educação crítica e
humanizadora, essa atividade
discute especificamente as
implicações das fake news na
promoção e defesa dos direitos
humanos.

2) Credibilidade: a fonte possui reputação de integridade
jornalística? O autor cita fontes confiáveis? O objetivo é satírico? É
anúncio mascarado de notícia?

Videos:
Profissão Repórter Fake News - Completo, disponível no
Youtube
“Baseado em Fatos Reais”, documentário produzido pela
GloboNews, disponível em https://vimeo.com/239115794

https://suburbanodigital.blogspot.com/2018/05/tirinha-do-armandinhoconstrua-pontes-nao-construa-muros.html. Acesso em 10/05/19.

“O perigo de uma história única”, por Chimamanda Adichie,
disponível no Youtube
Videos da série “ Como sobreviver nas redes sociais”,
produzida pela DW Brasil, disponível no canal da DW Brasil
no YouTube.
Cine dicas:
A Caça
A Dúvida
Ferrugem
Aos teus olhos

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 confiáveis
para obter perspectivas diferentes, dê uma chance ao
contraditório.

http://obviousmag.org/carpinteiros_do_universo/2016/10mandamentos-da-mafalda.html. Acesso em 10/05/19.

https://jornalggn.com.br/sociedade/armandinho-e-a-opiniao-pronta/Acesso em 10/05/19.

Anos iniciais (1º, 2º, 3ª)

