
 

 

• O jornalismo é um espelho da realidade 

Aparentemente sim, mas só aparentemente... É verdade que as notícias nos mostram o 

mundo, aquilo a que quase nunca podemos assistir presencialmente. No entanto, é 

importante ter presente que aquilo que as notícias nos mostram nunca é a realidade, 

mas sim uma representação dessa realidade. Por mais que procurem a objetividade, os 

jornalistas colocam sempre uma dose de subjetividade no seu trabalho: para relatar um 

acontecimento é sempre necessário fazer escolhas – eleger um determinado ângulo de 

abordagem, optar por determinadas declarações, optar por determinadas imagens, 

deixando outras de fora, escolher quem entrevistar e quem ignorar. Todas estas opções 

- bem como as limitações de tempo e de espaço a que um jornalista está sujeito no 

exercício das suas funções - vão ter influência na forma como quem está a ler, a ver ou 

a ouvir a notícia a vai receber. Daí a importância de ler/ver/ouvir a mesma notícia em 

diferentes órgãos de comunicação: confrontar vários relatos da mesma história permite-

nos obter mais do que um ponto de vista e compreender melhor o que realmente 

aconteceu. O jornalismo é, portanto, uma representação, uma construção da realidade 

e não um espelho da mesma.  

 

• As notícias precisam de um “manual de instruções” 

Esta afirmação relaciona-se com a anterior. De novo, o que está aqui em causa é a ilusão 

de transparência dos media, neste caso dos media jornalísticos. Se não fosse necessário 

dominar uma certa gramática do jornalismo, a questão da Literacia para as Notícias não 

se colocaria. Segundo a definição do Reuters Institute, ser alfabetizado do ponto de vista 

jornalístico significa conhecer a forma como as notícias são produzidas: quem as faz, 

como são selecionadas, como são financiadas. A Literacia para as Notícias tem vindo a 

ganhar maior importância nos últimos anos devido a uma maior facilidade de difusão de 

desinformação (as chamadas “notícias falsas” – um oximoro, já que as notícias são por 

natureza verdadeiras) graças aos meios digitais. Ser alfabetizado jornalisticamente 

capacita as pessoas para melhor se protegerem e combaterem a desinformação: torna-

as mais capazes de identificarem a veracidade de uma mensagem, de compreenderem 

a diferença entre factos e opiniões e, portanto, faz com que sejam menos permeáveis a 

manipulações e teorias da conspiração. Tendo a expressão “manual de instruções” um 

sentido figurativo, significando um conjunto de conhecimentos que os cidadãos e as 

cidadãs devem dominar para descodificar corretamente as mensagens jornalísticas e 

terem sobre elas e o conjunto da informação um olhar crítico, a afirmação acima é, 

portanto, verdadeira.  

 



 

• A abundância de notícias e de informação garante a existência de uma sociedade 

mais informada 

É inegável que a Democracia beneficia de um contexto em que os cidadãos têm a 

possibilidade de aceder à informação. No entanto, para que este benefício seja real, é 

necessário que os cidadãos queiram e saibam informar-se e adotem uma postura ativa, 

de participação na sociedade. O avanço tecnológico veio seguramente proporcionar 

mais informação, e um acesso mais facilitado e mais rápido a ela. É, porém, importante 

notar que o acesso à informação não se traduz necessariamente em conhecimento. O 

sociólogo espanhol Manuel Castells recorda que, na atualidade, com a maioria da 

informação disponível online, é fundamental saber o que se quer procurar, como se 

pode obter a informação que desejamos, saber processar essa informação e utilizá-la 

para responder ao que motivou a sua procura. O filósofo francês Edgar Morin lembra 

ainda que, para atingir o conhecimento, é necessário o que ele designa por um 

“pensamento ecologizante”, isto é, saber relacionar e organizar as informações. É 

importante, ainda, acrescentar que, tal como veio disponibilizar uma enorme 

quantidade de informação, a Internet permitiu, também, uma maior propagação da 

desinformação. A abundância de informação não significa, assim, a existência de uma 

sociedade mais informada. Basta pensar como, apesar da facilidade de acesso à 

informação, teorias como a do terraplanismo continuam a ter milhares de seguidores 

em todo o mundo.   

 

• Nos países onde há liberdade de imprensa, a censura pertence ao passado 

Tendemos a associar a censura a regimes autoritários, ditatoriais. Mas também em 

estados democráticos a censura pode existir. São vários os autores que alertam para a 

existência de novas formas de censura. Segundo Alain de Botton, “o mundo moderno 

ensina-nos que há dinâmicas que são de longe ainda mais insidiosas e cínicas do que a 

censura para drenar a vontade política”. E concretiza: “trata-se de confundir, maçar e 

distrair a maioria das pessoas da atividade política, apresentando os acontecimentos de 

uma maneira de tal modo desorganizada, fragmentária e intermitente que a maior parte 

do público é incapaz de seguir o rumo das questões durante um certo tempo”. Assim, 

sendo verdade que a censura como tradicionalmente a víamos, associada a regimes 

ditatoriais, pode ter desaparecido das sociedades democráticas, não é verdade que não 

haja hoje outras formas de censura que afetam a produção jornalística. A condição 

precária de muitos jornalistas, a pressão do tempo, a luta pela conquista de audiências 

são exemplos que podem ser vistos como novas formas de censura ao impedirem, 

muitas vezes, um jornalismo rigoroso, com tempo para investigar e verificar os factos.  

 

• Poder ler notícias sem ter que comprar um jornal é uma vantagem dos tempos 

atuais 

Trata-se de uma questão complexa e abordá-la permite explicar às alunas e aos alunos 

o que está em causa quando optamos por aceder gratuitamente à informação 

jornalística. Esta declaração é, assim, uma provocação para suscitar a reflexão em torno  



 

do papel que o jornalismo desempenha em democracia e para sensibilizar para a 

importância de pagar para ler jornais. O que pode parecer uma vantagem – ler jornais 

gratuitamente – rapidamente se transforma numa desvantagem por uma razão simples: 

a qualidade da democracia depende da qualidade do jornalismo. O jornalismo tem uma 

condição peculiar, por ser ao mesmo tempo um bem público e um negócio. Sendo a 

maioria dos meios jornalísticos empresas, eles precisam de ter lucro. Só tendo lucro, 

podem cumprir de forma satisfatória a sua função de bem público, a sua missão, isto é, 

fornecer aos cidadãos uma informação livre e independente (sem ceder a qualquer tipo 

de pressões económicas ou políticas), necessária para poderem realizar as suas escolhas 

individuais e coletivas (por exemplo no momento das eleições). Se os cidadãos não 

pagarem por notícias, a qualidade da informação jornalística a que vão ter acesso será 

pior, o que terá reflexos na qualidade da vida democrática. Desde logo, os direitos dos 

cidadãos ficam ameaçados (não há, por exemplo, verdadeira liberdade de opinião 

quando a informação a que se tem acesso não é também ela livre e independente). É 

importante não esquecer ainda a função do jornalismo como “cão de guarda”, como 

guardião dos cidadãos face a eventuais abusos de poder por parte dos governantes e 

das instituições. Quando a imprensa é fraca, é também este papel da imprensa que fica 

comprometido. A quebra de leitores que pagam pelas notícias leva a que muitas 

empresas jornalísticas optem por apostar numa maior espetacularização da informação 

para atrair a atenção do público; desinvistam na investigação e na reportagem; deem 

menos tempo aos jornalistas para realizarem o seu trabalho, com reflexos na (falta) 

verificação da informação e numa maior permeabilidade aos materiais fornecidos pelas 

agências de informação; optem em privilegiar as opiniões aos factos, cuja apuração 

exige mais tempo e trabalho, entre outros. Assim, poder ler notícias sem ter que 

comprar um jornal só aparentemente poderá ser uma vantagem dos tempos que 

correm.  

Esta afirmação poderá ser também uma boa oportunidade para explicar aos alunos 

(sabemos que eles consomem sobretudo notícias com que se cruzam nas suas redes 

sociais) que ler jornais pode ser importante para saírem das bolhas em que tantas vezes 

a Internet os mete, conhecer posições diferentes das deles, evitar os extremismos, que 

têm consequências graves na saúde das sociedades, como vimos recentemente com 

Trump ou ainda vemos com Bolsonaro no Brasil. Se calhar é uma função mais esquecida, 

mas o jornalismo também serve para estabelecer – e fortalecer laços - entre os membros 

de uma comunidade e evita a criação de sociedades profundamente divididas. 

 

 

 


