
descrição da atividade
As bolhas de filtro colocam os internautas numa espécie de aquário
ideológico, afastando-os de informação que oferece pontos de vista
diferentes daqueles que defendem e impedindo-os, assim, de formar
uma opinião tendo por base perspetivas diversas sobre um mesmo
tema. Por outro lado, o viés de confirmação faz com que o ser humano
valorize sobretudo a informação que vai ao encontro das suas
crenças, desvalorizando os argumentos que as põe em causa. Esta
atividade pretende responder a estes dois problemas, ajudando alunos
e alunas a criarem o hábito de pesquisar ativamente informação sobre
temas fraturantes que vão marcando a agenda mediática e que
possam ser do seu interesse.

1 – A turma deve começar por eleger os temas que pretende discutir. O
ideal é que a escolha recaia sobre assuntos que marcam a atualidade,
não esquecendo que um dos objetivos da atividade é despertar a
atenção e o interesse pelas notícias. É importante, também, que sejam
os/as alunos/as a proporem os temas, garantindo o envolvimento com
o exercício desde o primeiro momento. 

Despertar o interesse pelas notícias e pelo conhecimento do
mundo;
Compreender a importância de estar informado sobre os dois
lados de uma questão;
Desenvolver uma atitude de respeito pelas opiniões e pontos de
vista dos outros;
Desenvolver a capacidade argumentativa.
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Para o tratamento de cada tema, deverão ser constituídos dois
grupos, cada um com um máximo de quatro elementos. Formados os
grupos deverão sortear quem vai assumir o papel de ser a favor de
uma determinada questão e quem vai assumir a posição de se opor a
ela. Ou seja, os/as estudantes não irão assumir forçosamente a
posição que têm na vida real, mas vestir o papel que lhes calhar em
sorte. Deste modo, evita-se que os/as alunos/as sejam forçados a
expressar a sua opinião e consegue-se uma melhor gestão dos
ânimos relativamente a questões que podem ser sensíveis. 

Suponhamos que a turma tem 28 elementos, formam-se três grupos
de oito jovens (que serão subdivididos noutros dois grupos, o dos
‘prós’ e o dos ‘contra’), sendo que os três podem debater o mesmo
tema ou temas diferentes. O/A professor/a deve, ainda, pedir três
voluntários, que não irão fazer parte de nenhum grupo, mas assumir o
papel de moderadores dos três debates. A estes caberá apresentar
o tema a discutir no início do debate, introduzir os “convidados”,
fazer as perguntas a colocar e gerir o debate de modo a que todos
tenham a possibilidade de intervir. 

Cada grupo terá que pesquisar sobre o tema em causa,
nomeadamente sobre a posição que lhe calhou defender e destinar
uma posição a cada elemento. Por exemplo, se o tema escolhido for
a questão da obrigatoriedade ou não das aulas de cidadania, do
lado dos que estão contra, um/a aluno/a poderá representar o
papel do pai que se opõe a que os seus filhos frequentem essa
disciplina; outro/a ser uma cidadã conhecida que assinou o abaixo-
assinado contra a obrigatoriedade de frequência das aulas; outro/a
o/a presidente da Associação de Famílias Numerosas. Do lado do
sim, outras figuras deverão ser encontradas para simular o debate.

2 – Embora os/as alunos/as vão representar um papel, sugere-se a
realização de um breve exercício que alerta para a importância de
compreender e respeitar opiniões e pontos de vista diferentes, o que
implica, por exemplo, ter cuidado com a linguagem, não fazer
julgamentos ou ofender quem tenha um pensamento diferente. Um
exercício utilizado em educação não-formal para este treino consiste
em colocar os alunos sentados de modo a formar uma roda. 
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 Em seguida, pede-se-lhes que fechem os olhos, contem um minuto
para si e abram os olhos quando julgarem que o minuto já passou.
Os/as alunos/as abrirão os olhos em momentos diferentes, uns
provavelmente antes do minuto passar, outros depois. O/A
professor/a pode anotar os tempos em que o fazem para frisar essas
diferenças e notar que tal como a perceção do tempo varia de
pessoa para pessoa, também a perceção sobre vários temas pode
variar. Num debate o importante é saber respeitar essas diferentes
perceções e tentar encontrar consensos. Afinal, é também isso que
está em causa em democracia.   

3 – Para a realização do debate, deverá ser estabelecido um tempo
(não menos do que 20 minutos para todos poderem expressar as
suas posições e dar lugar à troca de argumentos). O debate pode
ser feito na aula ou pode optar-se por pedir aos grupos que façam o
debate a partir de um registo áudio ou vídeo e depois apresentem
esse material em sala de aula. No final dos debates deverá haver
tempo para discutir a atividade realizada, a opinião dos/as
alunos/as sobre ela, as aprendizagens e as reflexões feitas, o que
poderia ser melhorado.                                                      

indicações

Sobre Bolhas de Filtro e Viés de Confirmação ver Glossário
PICCLE e programa de rádio Ouvido Crítico nº 46:
http://milobs.pt/recurso/ouvido-critico-as-bolhas-informativas/
Sobre programas de áudio e vídeo ver Recursos PICCLE
(Audacity, Como se cria um podcast, YouTube)
Sobre como abordar temas de atualidade com os/as alunos/as
ver Recursos PICCLE (Teaching controversial issues)
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