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“O sol nas bancas
de revista
Me enche de
alegria e preguiça
Quem lê
tanta notícia?
Eu vou.”
— CAETANO VELOSO
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O QUE COMPÕE O UNIVERSO
DA INFORMAÇÃO?

E

stamos expostos a um volume
gigantesco de informações.
Seja pela TV, pelo rádio, pela
internet ou fora dela (em cartazes
nas ruas, embalagens de produtos
e livros), diferentes tipos de conteúdo chegam até nós diariamente.
Sabemos de fatos que aconteceram na vizinhança e do outro lado
do planeta, ouvimos opiniões de
especialistas (e, infelizmente, de
muitos palpiteiros que não têm
conhecimento sobre o assunto),
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nos divertimos com sátiras, somos
apresentados a novidades por meio
da publicidade. Está tudo misturado nas mensagens compartilhadas por amigos e familiares.
Identificar cada um desses conteúdos e compreender qual é o propósito deles é um passo importante
para nos tornarmos leitores reflexivos e não sermos enganados
nas redes sociais ou fora delas.
Este é um dos objetivos do projeto
EducaMídia 60+, criado pelo Instituto Palavra Aberta para que esse
grupo tão significativo da população
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desenvolva as habilidades necessárias para ler e produzir informações, além de participar ativamente
da sociedade conectada.
O projeto é um convite para pensarmos juntos como nos comunicamos, as vantagens e os riscos
que cada mídia nos impõe, principalmente em um ambiente de
circulação intensa e ágil de informações, notícias e mensagens que
saem das nossas mãos por meio
de celulares e, em segundos, podem atingir um enorme número
de pessoas em qualquer lugar do
mundo.
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Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), quase 40% dos idosos brasileiros têm
acesso à internet. Este projeto pretende construir com esse grupo
ferramentas capazes de ajudar na
disseminação de informações de
qualidade e no combate às tão faladas “fake news”.
Vamos juntos?
– InstItuto Palavra aBErta
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O QUE ESSA
MENSAGEM
QUER DE MIM?
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N

um passado não muito distante era comum que diferentes tipos de informação, como fato ou notícia, opinião
e publicidade, vivessem dentro de
fronteiras bem estabelecidas. É só
pensarmos em um jornal impresso: os classificados, por exemplo,
apareciam em páginas específicas.
No rádio e na televisão, os anúncios
eram veiculados principalmente
nos intervalos da programação (ainda que houvesse apresentadores
ou personagens de novelas que, vez
ou outra, tentavam nos convencer
a comprar algum produto).
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Isso valia em um mundo em que
poucas pessoas tinham o privilégio de produzir conteúdo e publicá-lo. Agora, esse poder se estende a todas as pessoas com acesso
à internet e, por isso, o volume de
informações criadas e compartilhadas a cada segundo está na casa
dos milhões.
Se alguém presenciar um fato na
rua — por exemplo, o flagrante de
um acidente de carro —, pode tirar
fotos ou relatar o acontecimento
em suas redes sociais. O governo
anunciou novas regras para a aposentadoria? Qualquer um pode, em
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tese, expressar sua opinião sobre
esse anúncio para muitas outras
pessoas na internet.
Muita desinformação pode acontecer quando não conseguimos diferenciar esses tipos de conteúdo.
Entender a opinião de alguém
como sendo um fato ou não perceber quando alguém está tentando
nos vender um produto são situações que podem render muita
confusão.
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FATO × OPINIÃO

T

odo mundo tem uma opinião
sobre tudo e qualquer coisa.
Será que sempre foi assim?
Provavelmente sim, mas no mundo
das redes sociais o que acontece é
a rápida multiplicação de opiniões
e palpites, a um simples clique.
É um direito de todo cidadão emitir sua opinião? Sim. Mas quais as
consequências de se viver no reino
onde todos falam o que querem e
ouvem o que não querem? A consequência é ter que conviver também com a desinformação.
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Informações falsas, boatos e outras inverdades sempre existiram.
O problema agora é a quantidade
de desinformação que circula por
aí e o fato de que elas viralizam,
ou seja, se espalham em alta velocidade pela internet. O que fazer?
O primeiro passo é começar a prestar bastante atenção a cada tipo
de conteúdo que chega até nós.
Uma confusão comum é não distinguir o que é fato do que é opinião.
Um fato traz dados objetivos e
capazes de serem comprovados. Uma opinião é apenas uma
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maneira de ver, julgar e pensar.
Pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes sobre um mesmo
assunto. O que não faz sentido é
discordar de um fato comprovado,
baseado em evidências. Vamos a
um exemplo:
Dizer que “a Terra é esférica” é um
fato, baseado em descobertas científicas. Já a afirmação de que a “a
Terra é lindíssima” é uma opinião
(e há quem possa discordar!).
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SÁTIRA

O

utro tipo de conteúdo
que pode gerar confusão
se não for interpretado
corretamente é a sátira. O humor
pode acabar se transformando na
semente de uma desinformação
caso seja levado ao pé da letra.
Isso tende a acontecer se não estamos bem informados sobre o assunto que originou a sátira. Uma
piada sobre a situação econômica do país, por exemplo, pode não
ser compreendida por uma pessoa
que não costuma acompanhar o
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noticiário sobre esse tema. Veja o
exemplo a seguir, produzido pelo
site de humor Sensacionalista:
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[o1jornalsensacionalista
Fonte: Sensacionalista (acessado em outubro/2021)

Para uma pessoa pouco familiarizada com carros ou que não esteja
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informada sobre o aumento estrondoso no preço da gasolina em
agosto de 2021, a piada do Sensacionalista pode não fazer sentido.
Ou, na pior das hipóteses, pode ser
entendida como verdade.
Maneira bem humorada
ou irônica de fazer uma crítica
a situações atuais, instituições,
costumes ou ideias.
SÁTIRA
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PUBLICIDADE X PROPAGANDA

P

ublicidade e propaganda são
termos diferentes, apesar de
muitas vezes serem usados
no Brasil como se fossem a mesma
coisa. A publicidade diz respeito ao
ato de promover e dar visibilidade
a algum produto ou serviço que
está sendo oferecido. Já a propaganda é uma forma específica de
comunicação que tem como objetivo influenciar ou convencer de
alguma ideia.
Mas, além da confusão entre essas duas palavras, há um outro
EDUCAMÍDIA 60+
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problema que pode acabar nos atingindo quando simplesmente não
percebemos que estamos diante de
uma mensagem que já foi criada
com a intenção de nos convencer
a comprar ou acreditar em algo.
Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa faz a publicidade
de um produto sem transparência,
ou seja, sem deixar claro para o
público que aquele é um trabalho
pelo qual recebeu um pagamento.
Se você circula pelas redes sociais,
é bem provável que já tenha visto
alguém recomendando algum tipo
de produto, mas infelizmente nem
EDUCAMÍDIA 60+

19

todo mundo cumpre a determinação de informar que está fazendo
uma publicidade.
Outra situação que pode confundir é a publicidade que aparece em
sites, jornais e revistas “imitando”
o visual das notícias. É bom sempre se perguntar: afinal, o que essa
mensagem quer de mim?
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TODA
MENSAGEM
TEM UM
PROPÓSITO
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Registros brutos, imagens
e outros materiais sem verificação
ou edição. Podem servir de ponto de partida para o jornalista. A
mensagem quer documentar ou
registrar.
DADOS

Fatos, dados, imagens
e outros materiais de interesse público verificados, organizados e publicados pela imprensa. A mensagem quer informar.
JORNALISMO

Avaliação pessoal sobre
um determinado assunto. Pode ou
não ser baseada em fatos. A mensagem quer influenciar.
OPINIÃO
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Conteúdo pensado
para convencer alguém a adotar
determinado comportamento ou
atitude. Pode gerar mobilização. A
mensagem quer persuadir.
PROPAGANDA

Atividade de divulgação de produto, marca ou conceito,
que pode se valer das emoções do
público. A mensagem quer vender.
PUBLICIDADE

Peças de humor
que podem ser construídas a partir
de um fato apenas para divertir ou
para criticar com ironia uma situação. A mensagem quer entreter
ou satirizar.
SÁTIRA OU HUMOR
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JORNALISMO:
CONHECER
PARA
DEFENDER
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A

s notícias, que nos colocam
a par do que está acontecendo de mais relevante
em nossa cidade, no país e no mundo, são um tipo bem específico de
conteúdo, produzido e publicado
por jornalistas profissionais que
precisam seguir uma série de cuidados ao lidar com a informação.
É importante saber como trabalham os jornalistas e de que maneira as informações publicadas
por eles se diferenciam das mensagens que muitas vezes “brotam”
em nosso WhatsApp querendo se
passar por notícia.
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OS FATOS, AS INFORMAÇÕES,
AS NOTÍCIAS

Seja por quaisquer dos meios ou
canais que você acessa para ler, assistir ou ouvir notícias, você sabe
de onde elas vêm, ou o caminho
que elas percorrem até chegar às
suas mãos, olhos e ouvidos? Quem
as produz? Como os fatos viram
notícias? Quem decide o que vira
notícia?
Para começar seria muito bom saber a diferença entre fato, notícia
e informação, não é?
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Fonte: aIDar, Flávia; alvEs, Januária Cristina. Como não ser
enganado pela fake news. São Paulo: Moderna, 2019.

Esta imagem é do relógio da Central do Brasil, famosa estação de
trem que fica no Rio de Janeiro.
Olhando para ela, de modo simples
e divertido, podemos diferenciar
o que é fato, informação e notícia:
• Fato: o relógio da Estação Central do Brasil existe.
EDUCAMÍDIA 60+
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• Informação: você olha para cima,
vê o relógio da Central do Brasil
e diz a hora que ele está marcando. O horário é a informação que você está vendo e pode
transmitir.
• Notícia: você olha para cima e
o relógio despenca. Sem dúvida, este fato vira notícia na hora.
Ou seja, ele garante os 4 i’s que
contribuem para transformar um
fato em notícia: Incomum, Interessante, Importante, Impactante.
Baseado na obra: aIDar, Flávia; alvEs, Januária Cristina. Como
não ser enganado pela fake news. São Paulo: Moderna, 2019.
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Vale prestar muita atenção na diferença entre informação e notícia.
A bula de um remédio já conhecido está cheia de informação, mas
não tem nada de notícia.
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“A população pode
e deve posicionar-se
para que a atividade
jornalística seja exercida
da maneira mais
responsável possível,
mas sem demonizar
a imprensa enquanto
instituição, pois essa
postura enfraquece
a democracia.”
GUIA DA EDUCAÇÃO
MIDIÁTICA, 2020
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O MÉTODO JORNALÍSTICO

A

possibilidade de o consumidor ser também produtor de informação é um dos
grandes acontecimentos da nossa
era. Com os celulares, cada um de
nós pode ter nas mãos, literalmente,
um equipamento que é ao mesmo
tempo telefone, tv, cinema, rádio,
máquina de escrever, computador,
relógio, agenda, banco e quase tudo
o mais que escolhermos.
No entanto,o outro lado desta moeda
também pode ser o grande volume de
informações compartilhadas todos
EDUCAMÍDIA 60+
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os dias que não possuem nenhuma
garantia de que são confiáveis.
Neste cenário, é muito importante conhecer o papel do jornalismo
profissional. Entender que as informações divulgadas por veículos
de comunicação sérios passam por
uma série de etapas de pesquisa,
apuração, checagem, entrevistas,
edição e organização, antes de serem de fato publicadas, pode nos
ajudar a valorizar essa atividade
e contribuir com nossas tomadas
de decisão.
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Você pode entender
mais detalhes sobre como as
notícias chegam até nós a partir
da websérie “Jornalismo: Conhecer para Defender”, do Instituto Palavra Aberta, disponível
em bit.ly/conhecerparadefender
ou clicando aqui.
WEBSÉRIE
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NA PRÁTICA
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É FATO OU OPINIÃO?

Reflita sobre as situações abaixo e
discuta com um colega se o conteúdo apresentado é fato ou opinião.
1

Brigadeiro é o melhor doce do
mundo.

2

Brigadeiro é um doce feito com
chocolate.

3

Jogar xadrez é mais legal que jogar futebol.

4

Jogar futebol exige mais preparo físico do que jogar xadrez.
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5

Covid-19 é o nome da doença causada pelo novo coronavírus.

6

Tratar pacientes com Covid é a
tarefa mais difícil que qualquer
médico já enfrentou.
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QUEM FAZ O EDUCAMÍDIA 60+

O Instituto Palavra Aberta é uma
entidade sem fins lucrativos que
advoga a causa da plena liberdade de ideias, de pensamento e de
opiniões. Promove a liberdade de
expressão, a liberdade de imprensa
e a livre circulação de informação
como pilares fundamentais para
o desenvolvimento de uma sociedade forte e democrática.

Apoio:

CONHEÇA
OUTROS
MATERIAIS DO
EDUCAMÍDIA
60+
CLIQUE AQUI
www.60mais.educamidia.org.br
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