
SSegundo a EAVI, a Associação Europeia para o Interesse dos
Telespectadores, os conteúdos patrocinados, sendo "publicidade feita de
forma a parecer notícia", são uma das formas de desinformação (Ver
Indicações). Enquanto o discurso publicitário é claramente tendencioso e
persuasivo, pretendendo promover um determinado produto ou serviço, o
discurso jornalístico, informativo por natureza, tem na independência o seu
fator distintivo. É essa independência que dá credibilidade aos jornalistas e é
nessa independência que reside “o pacto implícito (que os jornalistas têm) com
público, que diz aos leitores que as críticas de cinema são honestas, que as
críticas dos restaurantes não são influenciadas por quem compra um anúncio,
que a cobertura dos factos não defende interesses próprios nem de amigos”,
como escrevem Kovach e Rosenstiel no livro “Os Elementos do Jornalismo”. Ao
poderem ser entendidos pelo público como notícia em vez de publicidade, os
conteúdos patrocinados induzem, por vezes, o destinatário em erro e
contribuem para a desinformação. A distinção entre o que é jornalismo e o
que é publicidade deveria ficar sempre bem clara aos olhos do público, mas
isso nem sempre acontece. Com esta atividade, pretende-se chamar a
atenção para as várias formas que a publicidade pode assumir nos jornais
impressos e/ou online, treinando os/as estudantes para uma leitura mais
atenta dos conteúdos. A atividade permite ainda ensinar a distinção entre
publicidade e assessoria de imprensa, dando a conhecer esta área profissional
aos/às alunos/as.    

Compreender o estatuto de independência que preside ao exercício
do jornalismo;
 Identificar diferentes formas de publicidade nos jornais impressos e
online, para além dos anúncios convencionais;
Compreender a diferença entre jornalismo e assessoria de imprensa. 
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Para a realização desta dinâmica, a turma deve ser dividida em 4
grupos (ou 8, se a turma for grande dando cada um dos desafios a
dois grupos). O/A professor/a explica que vai entregar a cada grupo
um documento escrito (Ver Indicações), que deverá ser lido com
atenção para, no final, um porta-voz de cada grupo explicar aos
restantes colegas da turma que tipo de documento leu e sobre o que
tratava. Nesta fase, convém não dizer que todos os grupos vão
receber um recorte de jornal ou revista. Se os estudantes dispuserem
de Internet, o mais adequado será, em vez de fornecer os artigos
impressos, fornecer um link para que os possam consultar online, já
que será interessante ver se espontaneamente eles vão procurar mais
informação para perceberem o tipo de conteúdo em causa.
Findo o tempo dado para a leitura, o/a porta-voz de cada um dos
grupos irá então apresentar à turma o texto que lhe calhou e resumi-
lo. Ficará nesta fase claro se os grupos conseguiram identificar as
marcas subtis contidas nos documentos (daí o ‘visto à lupa’ que dá
nome a esta atividade), que permitiriam concluir que se trata de
publicidade disfarçada de jornalismo. Apenas um dos textos não se
enquadra nesta categoria. Este, tratando-se de uma notícia é, no
entanto, uma notícia que, para a sua elaboração, teve o apoio de
uma empresa (neste caso, a Airbnb). 
A atividade permitirá abordar os conceitos de conteúdo comercial,
conteúdo patrocinado, publireportagem e publicidade nativa, por um
lado, e estabelecer a comparação entre publicidade e assessoria de
imprensa, por outro. Em Indicações, apresenta-se uma sugestão de
desconstrução da atividade proposta e outros materiais de apoio
sobre estes temas. 
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Link para o quadro “Para além das notícias falsas” da EAVI, onde os conteúdos
patrocinados são apresentados como uma forma de desinformação:
https://bit.ly/3knMFlq

https://bit.ly/3knMFlq


“Qual a importância da literacia dos media e da informação?”,
disponível em https://bit.ly/3hOWKpM (pdf)
“Por que são tão poucos os portugueses a consignar 0,5% do
IRS?”, disponível em https://bit.ly/3tUntGo (online) ou
https://bit.ly/39kai8f (pdf da chamada do artigo no online) e
https://bit.ly/3zl2YDP (pdf do artigo)
“Road to Glex: um roadshow científico que leva ciência de Norte
a Sul do país”, disponível em https://bit.ly/39mALSQ (online)
“Airbnb garante ter solução para resolver em Portugal problema
dos condomínios”, disponível em https://bit.ly/3ApXdpH (online)
ou https://bit.ly/2Xzv3L5 (pdf) 

Documentos para o trabalho de grupo:

No link seguinte apresenta-se uma sugestão de desconstrução dos
vários momentos deste exercício: https://bit.ly/3CF5nvf 
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