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A perspectiva ética e os processos de ensino e 
aprendizagem em jornalismo 

em tempos de pós-verdade

Cláudia Maria Moraes Bredarioli1

Uma proposta para discussão

A perspectiva de dar mais visibilidade às interpretações do que aos 
fatos em si há tempos tangencia a lógica da construção do pensamento e 
das ações comunicativas. Seja na primeira publicação de A gaia ciência, por 
Friedrich Nietzsche, ou na posição emplacada especialmente por Joseph 
Goebbels à propaganda nazista, a reflexão sobre a distorção dos episódios 
sempre transpassou de alguma maneira a contemporaneidade. Essa questão 
tem emergido recentemente, contudo, com muito mais força a partir da pro-
pulsão e do alcance que a tecnologia lhe dá. Ganhou a posição de vocábulo 
do ano resumida no termo pós-verdade, sob escolha da Universidade de Ox-
ford, no final de 2016, e tornou-se mais perceptível no âmbito dos processos 
definidores de rumos das nações.

“Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”, dizia Goe-
bbls quando ministro da propaganda da Alemanha nazista, nas décadas de 
1930/40. “Muitas vezes consideramos uma ideia mais verdadeira apenas por-
que há qualquer coisa de muito belo e divino no ritmo e na forma métrica do 
seu enunciado”, escreveu Nietzsche nos idos de 1882. Ambas as declarações, 

1  Jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Univer-
sidade de São Paulo (ECA-USP), professora do curso de Jornalismo da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM-SP). E-mail: <claudia.bredarioli@espm.br>.
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construídas em contextos e tempos completamente distintos, ilustram-nos 
um pouco do panorama ao qual se expõe hoje o Jornalismo — área tão afeita 
à necessidade de construção de credibilidade — diante das práticas que inci-
tam a proliferação de notícias falsas.

Mais do que isso, trazem a nós, professores atuantes neste campo, 
a necessidade de mantermos certa vigilância diante das questões éticas que 
permeiam os processos de ensino e aprendizagem nos cursos de Jornalismo, 
no sentido de nos distanciarmos dessas condições muitas vezes tidas como 
“normais” diante do senso comum, incentivando, nos espaços educativos, 
a prática da perspectiva crítica aplicada à leitura da mídia e à produção de 
conteúdo a ser colocado em circulação.

Vem daí muitas vezes a falsa percepção de que qualquer conteúdo 
que esteja disponível em rede seja de uso e domínio públicos, por mais que, no 
fundo, saibamos que tal fato não fora por nós captado, talvez “não haja mal” 
compartilhá-lo nas mídias sociais que frequentamos. Até porque, de modo ge-
ral, muitos dos que irão ver esse conteúdo “nem sempre se importam” com sua 
procedência. Conforme aponta Christofoletti (2017, p. 26):

O desenvolvimento de sistemas muito facilitados para publicação de 
conteúdos online, o fortalecimento de uma cultura de compartilha-
mento de arquivos, a disseminação massiva de sites de relacionamento, 
tudo isso contribui para um grande afluxo de usuários que não se con-
tentam só em acessar, consultar e consumir passivamente.

Dessa forma, este artigo está organizado de maneira a abordar a 
questão da pós-verdade para trazê-la à tona à luz das conexões entre a Comu-
nicação e a Educação pensadas no âmbito do ensino de nível superior em 
Jornalismo, especialmente pela ótica da experiência de ensino e aprendiza-
gem na disciplina de Ética Jornalística. A partir daí, apresenta algumas per-
cepções discursivas captadas com alunos de Jornalismo que passaram pela 
experiência de produzir notícias falsas a partir de fatos reais e que expõem, 
em suas análises, uma forte preponderância da perspectiva deontológica e de 
parâmetros éticos em suas construções narrativas.

Esses pontos são por nós observados a partir da proposição de Paulo 
Freire (2011) para o desenvolvimento de ação cultural para a liberdade que, por 
sua vez, é tomada como um caminho possível para a emancipação no Jorna-
lismo por Dennis de Oliveira (2017). Não é interesse deste texto questionar a 
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existência da verdade absoluta como o faz a Filosofia, mas sim pensar como 
a condição da construção — e especialmente a circulação — de conteúdos 
distorcidos e/ou “verdades parciais” tem afetado cada vez mais o Jornalismo 
e, por consequência, os processos de ensino e aprendizagem a ele relaciona-
dos. Trata-se de uma proposta inicial de pesquisa ainda embrionária, que ten-
ta apontar, contudo, algumas discussões pertinentes ao momento vivenciado 
atualmente.

Partimos, como aponta Luiz Martins da Silva (2010) da condição de 
que “o problema da verdade é que ela se presta à apropriação de todos, entre 
eles, os mentirosos e os delirantes”. Isso se dá, conforme afirma o autor, sob 
o pressuposto de que “todos os ‘fornecedores’ de notícia, por um determinis-
mo enunciativo, apresentar-se-ão como portadores do archote da verdade 
ou, quando menos, da aproximação máxima e possível da própria” (SILVA, 
2010). Aqui temos, então, de maneira intrínseca, a exposição da conexão en-
tre a Ética Jornalística, bem como da necessidade social do cumprimento 
dessa ética, e as práticas cotidianas envolvidas no ínterim do cumprimento 
da profissão, que têm sido postas em xeque com frequência diante da prolife-
ração das notícias falsas que consolidam o cenário da pós-verdade. 

Do jornalismo e dos jornalistas se espera, portanto, zelo por princí-
pios da profissão, mas também valores morais (verdade, objetividade 
e isenção); e rigor nos procedimentos éticos. O jornalismo é, conse-
quentemente, um campo do dever, da obrigação moral (ética) e, em 
decorrência, um campo dotado de claros compromissos éticos e uma 
deontologia própria (decoro profissional circunstanciado ao código de 
ética de uma categoria) (SILVA, 2010, s/p).

Dentro desse contexto, destacamos ainda que “nós jornalistas e toda a 
sociedade estamos vivendo um momento de insegurança e incertezas porque 
estamos passando de um contexto social para outro”, conforme aponta Casti-
lho (2016, s/p). De acordo com ele, o fato de nossa atividade estar baseada na 
confiança das pessoas de que o que publicamos é verdadeiro traz inúmeras 
razões para que nos preocupemos sobre o futuro dessa profissão quando essa 
credibilidade passa a ser abalada (CASTILHO, 2016). “A pós-verdade coloca 
para nós jornalistas o desafio de repensar a credibilidade e os parâmetros profis-
sionais para avaliar dados, fatos e eventos” (CASTILHO, 2016, s/p). 

Há que se pensar em como esse estado intrínseco ao jornalismo 
muitas vezes se opõe à condição de que é da natureza humana recusar fatos 
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que contrariam nossa visão de mundo, somado ao cenário de desconfiança 
em relação às instituições que tem piorado nossa capacidade de distinguir 
mentiras de verdades. Nos Estados Unidos, um estudo feito em parceria pe-
los centros de pesquisa de mídia da Universidade Harvard e do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, o MIT, mostra que as notícias completamen-
te falsas não foram as que tiveram maior influência na eleição de Donald 
Trump para a presidência dos EUA em 2016. O impacto maior foi causado 
por artigos com alguma base na realidade, mas distorcidos pelos veículos 
ultrapartidários. Essas narrativas, por sua vez, ganharam força por terem sido 
replicadas por sites pró-Trump. O estudo sugere que isso não tem necessa-
riamente a ver com o algoritmo das redes sociais e levanta duas hipóteses. A 
primeira seria uma maior capacidade de articulação on-line da campanha 
de Trump. A segunda é a escolha individual dos eleitores de Trump de só 
consumir o que corrobora a própria opinião — um comportamento favoreci-
do pelo fato de que as redes sociais funcionam como “câmaras de eco”, que 
apenas replicam e reforçam nossas próprias opiniões e crenças. 

Outra reportagem, publicada em fevereiro de 2017 pela Folha de 
S. Paulo (SÁ, 2017)aponta que, em levantamento do Instituto Reuters para 
o Estudo do Jornalismo, da Universidade de Oxford (Inglaterra), feito com 
143 editores e executivos de veículos de comunicação de 24 países, inclusive 
o Brasil, 70% afirmaram que a preocupação generalizada com notícias falsas 
fortalecerá o jornalismo em 2017. Os dados são complementados por infor-
mações do Centro de Pesquisas Pew (EUA), que aponta que 56% dos ameri-
canos consumidores de informação conseguem identificar a fonte da notícia. 
Para o estudo, o resultado é positivo e “especialmente relevante à luz das no-
tícias fabricadas” (SÁ, 2017, s/p). A pesquisa também mostra, porém, que essa 
capacidade de identificação cai se a notícia é acessada via rede social: 10% 
dos entrevistados chegaram a errar, apontando como fonte o Facebook, que 
não produz notícias, só as distribui. De maneira geral, segundo levantamento 
conjunto da Universidade Columbia com o Instituto Nacional de Pesquisa 
em Informática e Automação, da França, 59% dos links compartilhados nas 
mídias sociais não são sequer abertos por quem os compartilha. 

A questão tem forte viés financeiro e não se limita à mídia social. Fa-
cebook e Google, plataformas que duopolizam a publicidade digital, 
abocanhando 68% do total nos EUA, têm modelos de negócio que 
recompensam usuários e sites que ajudem a trazer tráfego para os seus 
inventários. Um tráfego que tende a ser tanto maior quanto mais escan-
dalosa a postagem, ainda que falsa (SÁ, 2017, s/p).
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A mesma Folha de S. Paulo trouxe reportagem especial, entitulada 
“Como funciona a engrenagem das notícias falsas no Brasil”, que esmiuça 
os processos que estão por trás da produção e circulação de textos e como os 
sites lucram com a venda de anúncios. Quanto maior a audiência da página, 
mais ela ganhará com publicidade. O texto de Fabio Victor (2017) explica que 
a venda da publicidade costuma ser feita por agências especializadas ou via 
ferramentas, como o Google AdSense, que seguem a lógica de um leilão: o 
site diz o preço mínimo que pretende receber por anúncio e qual modalidade 
prefere, sendo as mais comuns CPM (custo por mil impressões, que considera 
o número de visualizações) e CPC (custo por clique, em que o pagamento 
é calculado em cima de quantas vezes o anúncio foi clicado). Os anuncian-
tes definem o perfil de público que querem atingir, mas não controlam em 
que site a propaganda será veiculada. A audiência é o principal requisito para 
quem anuncia; no caso de sites de notícias, não costuma haver verificação 
sobre a credibilidade do veículo ou a qualidade da reportagem. Em geral sob 
títulos berrantes, com notícias que embaralham verdade e mentira. Um dos 
sites brasileiros com mais compartilhamentos neste contexto, conforme a re-
portagem, é o Pensa Brasil, cujo proprietário, chamado Alberto Junio da Silva, 
conhecido como Beto Silva, deu a seguinte declaração ao repórter: 

A questão é atrair, é o sensacionalismo. A mídia dos EUA e da Europa é 
muito sensacionalista. O problema é que, no Brasil, os pequenos sites se 
aventuraram a navegar pelo marketing digital para ganhar uma grana e 
começaram a se sobressair em relação às grandes mídias, simplesmente 
por copiar o modelo de fazer notícia de uma forma sensacionalista […]
O que fazemos são modificações [sobre o noticiário] para tornar a 
notícia mais fácil e interessante. Quem tem de saber o que é verdade ou 
mentira é quem lê a matéria (VICTOR, 2017, s/p, grifo nosso).

O Pensa Brasil e outros sites similares se retroalimentam, com ajuda 
de páginas e perfis criados por seus donos especialmente no Facebook. A 
maioria desses sites sensacionalistas é registrada fora do país, não identifica 
os autores dos textos e não publica expediente, endereço ou telefone para 
contato. Conforme aponta Carlos Castilho (2016, s/p), esses especialistas em 
informação enviesada ou distorcida “aproveitam-se das incertezas e insegu-
ranças provocadas pela quebra dos paradigmas dicotômicos para criar a pós-
verdade, ou seja, uma pseudo-verdade apoiada em indícios e convicções já 
que os fatos tornaram-se demasiado complexos”.
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Para Castilho (2016), a pós-verdade pode parecer mais uma expressão 
de impacto para chamar a atenção de um público saturado de informações 
e inclinado para a alienação noticiosa, visto que o mundo contemporâneo 
está substituindo os fatos por indícios, percepções por convicções, distorções 
por vieses. As convicções passam a ocupar o espaço das evidências e provas. 
A verossimilhança ganhou mais peso que a comprovação.

Estamos diante de um fenômeno que já começou a mudar nossos 
comportamentos e valores em relação aos conceitos tradicionais de ver-
dade, mentira, honestidade e desonestidade, credibilidade e dúvida. É 
um caso típico de aplicação da teoria da “cognição preguiçosa”, criada 
pelo psicólogo e prêmio Nobel Daniel Kahneman, para quem as pes-
soas tendem a ignorar fatos, dados e eventos que obriguem o cérebro a 
um esforço adicional (CASTILHO, 2016, s/p).

A ponderação de Castilho (2016) atualiza para o contexto das redes 
uma questão há muito observada pela Ciência. Ecléa Bosi (1992), em seu 
artigo “Entre a opinião e o estereótipo”, já deixava clara a complexidade ine-
rente à construção do pensamento, das identidades e dos estereótipos diante 
de nossas experiências vividas cotidianamente em um mundo editado, que 
nos chega a partir dos mais diversos agentes socializadores — neste caso, com 
destaque para a mídia — e por meio dos quais construímos nossas próprias 
“verdades parciais”.

Embora tenhamos a ilusão de participar intensamente desse mundo 
único que encerra os seres viventes, conhecemos, na verdade, um 
reduzido espaço dentro dele, e um caminho familiar pelo qual nos 
guiamos e onde repetimos nossos passos, entre a infinidade de cami-
nhos oferecida a outros seres. Presenciamos alguns fatos, mas não 
presenciamos a maior parte dos fatos sobre os quais conversamos. 
Confiamos, porém, nas pessoas que viveram e presenciaram esses fatos, 
e o pensamento e o discurso cotidiano se alimentam dessa confiança 
social. Confiamos nas instituições que nos socializam: eis a razão das 
nossas primeiras crenças e atitudes. Sabemos que transfiguramos uma 
cena por nós assistida, e ela sofre uma distorção causada pelo ponto 
de vista. Como se a nossa percepção das coisas fosse, mais do que uma 
recepção, uma construção, uma tarefa sobre o mundo. [...]A opinião 
sem recurso aos fatos gera uma razão interna que incorpora a si só 
o que lhe é semelhante, vendo em tudo confirmação de si própria. 
Falta-lhe a liberdade para o objeto, de que fala Hegel, que é a liberdade 
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que o pensamento tem de assumir a diferença das coisas. E a coisa per-
tence ao mundo, não é reiteração mecânica da opinião (BOSI, 1992, p. 
116, grifos nossos).

Isso posto, vale ressaltar que, por mais que saibamos que essas distor-
ções nos processos de construção de opinião pública não sejam decorrentes 
apenas do avanço tecnológico, há que se destacar que é somente em razão 
das redes que um novo patamar para o uso da mentira e dos boatos como 
armas de manipulação política for alcançado. Segundo Luis Felipe Miguel 
(2017, s/p), “trata-se de um problema grave, para o qual ainda não existem 
soluções, e cujo impacto na democracia é mesmo grande”.  

Além disso, elas segmentam o público em bolhas que pouco se rela-
cionam entre si, comprometendo a existência de um universo comum sobre 
o qual o debate se dá. “Mas o discurso da pós-verdade contrabandeia a velha 
ideia de que o jornalismo é um canal neutro por onde passam os ‘fatos’, de 
forma objetiva, neutra e imparcial” (MIGUEL, 2017, s/p). Ainda que atual-
mente esteja disseminada a crítica aos ideais de imparcialidade, neutralidade 
e objetividade jornalísticas, que primeiranistas de Comunicação já reconhe-
cem como inatingíveis e enganadores, eles continuam centrais na produção 
da legitimidade da mídia diante do público. 

A imparcialidade é inacessível, mesmo que seja buscada com sin-
ceridade, uma vez que todos nós vemos o mundo a partir de uma 
determinada perspectiva – vinculada à nossa posição social, à nossa 
trajetória e aos interesses aos quais estamos ligados. No momento 
em que define quais são os fatos que serão noticiados e qual o destaque 
que cada um receberá, o jornalismo aplica critérios de seleção e de hie-
rarquização que estão longe de ser objetivos (como queria a teoria dos 
valores-notícia, hoje desacreditada) (MIGUEL, 2017, s/p, grifo nosso).

Segundo Miguel (2017), embora seja necessário estabelecer sal-
vaguardas que impeçam a disseminação de informações mentirosas, esta é 
apenas a faceta menos complicada do problema. “Ainda mais cruciais são o 
poder de determinar a agenda, isto é, o conjunto de questões que receberão 
atenção pública, e, dentro desta agenda, quais são os agentes e as posições 
relevantes”, afirma Miguel (2017, s/p), que conclui que o nó da questão para 
a recuperação da credibilidade do jornalismo não está na imparcialidade, 
mas no pluralismo. “Quanto mais plural é o conteúdo da mídia, maior a 
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diversidade de visões de mundo disputando a esfera pública. Trata-se de uma 
exigência para o funcionamento efetivo do regime democrático” (MIGUEL, 
2017, s/p).

Pode haver otimismo? A perspectiva observada pela ótica da sala de aula 

Em uma primeira abordagem empírica para perceber qual a relação 
estabelecida por alunos do último ano do curso de Jornalismo com as propostas 
deontológicas envolvidas na prática da profissão, propusemos, em sala de aula, 
o desenvolvimento de uma atividade de leitura de texto-base, seguida de discus-
são orientada e produção de uma notícia falsa que estivesse calcada em fatos 
da atualidade. Ao final, os estudantes responderam a dois questionamentos di-
recionados a essa reflexão que aqui apresentamos: qual a principal dificuldade 
encontrada no processo de desenvolvimento da notícia falsa?; como o grupo 
imagina a circulação deste conteúdo em redes sociais, refletindo sobre seu pos-
sível impacto na construção de pós-verdade sobre o assunto em questão?

De maneira geral, as respostas claramente apontaram para o forta-
lecimento dos processos deontológicos no tocante à construção narrativa. 
Incentivados a construir uma notícia falsa, na reflexão que fizeram em sala 
para responder ao questionamento sobre a principal dificuldade enfrentada 
no desenvolvimento da atividade, transpareceu completamente a perspecti-
va ética. Cerca de 300 alunos participaram da atividade2, realizada em grupos 
de até quatro pessoas. Os temas escolhidos por eles tiveram como base assun-
tos relacionados especialmente à política, à saúde e ao entretenimento. Cha-
ma a atenção o fato de a principal dificuldade encontrada — quase de forma 
unânime — pelos alunos ter sido “criar um texto com base em fatos que não 
existem sem tornar a notícia inverossímil”. Outros depoimentos sobre os per-
calços notados ao longo da atividade de produção narrativa colhidos nessa 
experiência também reforçam essa percepção:

2  A proposta foi feita aos alunos da disciplina de Ética Jornalística da Faculdade Cásper 
Líbero, em abril de 2017. Quatro turmas se envolveram com o desenvolvimento deste 
texto, duas do período matutino e duas do noturno. Cabe destacar aqui que, por se tratar 
de uma avaliação contextualizada na observação do cumprimento dos processos éticos, 
sabemos que esse fator norteador pode ocultar a real expressão sobre o que pensam (ou 
praticam) os estudantes. Mais do que isso, há que se considerar que o espaço da sala de 
aula – diferentemente das redações nas empresas jornalísticas – incentiva essa perspectiva 
crítica. As respostas, contudo, não deixam de nos apontar algumas questões pertinentes a 
serem pensadas no contexto aqui apresentado.
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“Fazer com que pesquisas, dados e declarações parecessem verdadeiras”.

“Encontrar um assunto que pudesse parecer crível até mesmo para nós, 
autoras”.

“Descrever a notícia encadeando fatos, sem utilizar fontes oficiais, mas 
fazendo ponte com o senso comum”.

“Driblar a sensação de que o conteúdo é falso — podendo ser desmentido 
com uma rápida pesquisa na internet — e torná-lo tão agressivo a ponto 
de fazer com que o leitor apenas leia o material e acredite”.

“É difícil estruturar uma matéria sem fontes ou embasamento no tema. 
Não há sequência lógica ou informações para além do lide, já que não 
existe conteúdo que possa ser comprovado. Também foi estranho colocar 
palavras na boca de alguém que não as disse, já que não há apuração de 
informação — atividade básica para o exercício do jornalismo”.

“Mesmo que haja conhecimento acerca de fatos reais que cercam o tema, 
o desenvolvimento da notícia fica comprometido. Todos os processos re-
lacionados à produção de uma notícia falsa são antijornalísticos. Estão 
baseados na construção de pós-verdade, levando em conta mais as con-
vicções e opiniões do que fatos verificados”.

“Tornar uma notícia falsa algo que tenha credibilidade. Tivemos que 
buscar as informações e tirá-las do contexto original de forma que fizesse 
sentido. Ou seja, criar um novo contexto que, apesar de falso, parecesse 
real aos olhos dos leitores”.

“A construção de pós-verdade pode ser amplificada pelo uso do viés”.

“Encontrar elementos que deixem a notícia com grau de credibilidade 
suficiente para que as pessoas a compartilhem nas redes sociais”.

Caio Tulio Costa (2009) nos dá algumas pistas sobre o porquê des-
sa discrepância entre a clareza apresentada pelos futuros jornalistas sobre 
o cumprimento da ética e a prática que identificamos para a divulgação 
de narrativas distorcidas, especialmente por parte de sites sensacionalistas. 
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Segundo ele, um dos fatores que interfere nesse cenário é o fato de surgirem 
novas complexidades éticas como o controle das redes e a reconfiguração da 
concentração no setor de telecomunicações (COSTA, 2009). Neste contex-
to, as representações, individuais ou institucionais, passam a emergir por si 
mesmas, não dependendo mais do jornalista para ganhar os espaços constitu-
tivos da nova esfera pública. Dessa forma, o jornalista deixa de ser o principal 
instrumento mediador da representação das representações.

A aplicação de uma perspectiva deontológica sob esse cenário nos faz 
pensar, a partir das proposições de Christofoletti (2017, s/p), sobre o desenvolvi-
mento de uma “consciência 3.0 para as redações” que, conforme este autor afir-
ma, “sem a exclusividade na prática de informar, jornalistas assistiram à corrosão 
das fundações do castelo da sua relevância. E quando fontes passaram a assumir 
alguns papéis da mídia, os jornalistas se assombraram”. O autor atribui à falta de 
investimento e incentivo em práticas éticas boa parte da perda de credibilidade 
e da dita crise que paira sobre o jornalismo contemporâneo. Segundo ele, “é 
possível afirmar que nossas redações podem ter ficado mais limpas, menos ruido-
sas, mais bem equipadas, mas não necessariamente mais éticas” (CHRISTOFO-
LETTI, 2017, s/p). O autor aponta ainda que a qualidade jornalística também 
depende da honestidade e da integridade de como foram obtidas, processadas, 
embaladas e disseminadas as informações, destacando que, 

se o público descobre, por exemplo, que a reportagem que denuncia 
corrupção no governo foi resultado de uma lista de ilícitos ou práti-
cas condenáveis — como a chantagem —seu valor social se esfacela 
consideravelmente. A credibilidade é uma condição insubstituível no 
jornalismo, e uma conduta ética é seu alicerce. A modernização dos 
espaços de produção jornalística não acarretou em imediata melhora 
da qualidade integral dos produtos e serviços da mídia. Não se ouve 
dizer por aí que uma empresa injetou recursos para se tornar mais cor-
reta jornalisticamente. Muito provavelmente porque o aspecto ético 
seja tratado como pano de fundo ou como uma preocupação menor 
(CHRISTOFOLETTI, 2017, s/p, grifo nosso).

Neste sentido, contudo, não há que se imaginar que a adoção de 
diretrizes que priorizem a ética como um plano que não apenas contém os 
atos jornalísticos deixaria de gerar dividendos financeiros. Ao contrário, seria 
talvez o processo mais plausível para redimensionar o papel do jornalismo na 
sociedade democrática. Só que, para isso, torna-se imprescindível pensar no 
papel da formação do jornalista e do comunicador neste cenário. 



Comunicação e Educação: territórios migrantes, interfaces expandidas

   A perspectiva ética e os processos de ensino e aprendizagem 
em jornalismo em tempos de pós-verdade  | 179

As possibilidades trazidas pela interconexão da Comuni-
cação com a Educação

Esse caminho da assunção da perspectiva ética como norteadora da 
prática jornalística, mais do que permitir a retomada da credibilidade e dos 
rumos primordiais do Jornalismo, conforme apresentamos, também abriria a 
possibilidade, a partir da reflexão de Dennis de Oliveira (2017), desenvolvida 
a partir da perspectiva freireana para a emancipação do Jornalismo, para uma 
ruptura maior — ainda que utópica até certo ponto — por parte dos autores 
dessas narrativas. Consolidar-se-ia ainda, neste contexto, a expectativa de re-
tomada da alfabetização midiática proposta por Paulo Freire (2011) como um 
caminho para imprimir também estratégias mais eficazes de noções sobre 
como detectar argumentos fraudulentos não só para jornalistas, mas para 
todos os leitores, espectadores e internautas, compreendendo que estudar é 
criar e recriar ideias e nã o um ato de consumi-las. Para o educador, a possibi-
lidade que têm os seres humanos de atuar sobre a realidade objetiva e de sa-
ber que atuam, de que resulta que a tomam como objeto de sua curiosidade, 
a sua comunicação mediatizada pela realidade, por meio de sua linguagem 
criadora, a pluralidade de respostas a um desafio singular testemunham a 
criticidade que há nas relações entre eles e o mundo (FREIRE, 2011).  

Para os seres humanos, como seres da práxis, transformar o mundo, 
processo em que se transformam também, significa impregná-lo de sua 
presença criadora, deixando nele as marcas de seu trabalho. [...] A ação 
é trabalho não por causa do maior ou menor esforço físico despendi-
do nela pelo organismo que atua, mas por causa da consciência que 
o sujeito tem de seu próprio esforço, da possibilidade de programar 
a ação, de criar instrumentos com que melhor atue sobre o objeto, 
de ter finalidades, de antecipar resultados. Assim, na medida em que 
os seres humanos atuam sobre a realidade, transformando-a com seu 
trabalho, que se realiza de acordo como esteja organizada a produção 
nesta ou naquela sociedade, sua consciência é condicionada e expressa 
esse condicionamento através de diferentes níveis. [...] O pensar críti-
co é fundamental também como um modo de enfrentar a potencia-
lidade mitificante da tecnologia, que se faz necessária à recriação 
da sociedade (FREIRE, 2011, locais do ebook 1620-1625, grifo nosso).

Bem antes de o conceito de pós-verdade ganhar fama, Paulo Freire 
(2011, locais do ebook 1620-1625) já apontava que aos seres humanos seria 
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“fundamental um modo de enfrentar a potencialidade mitificante da tecno-
logia, que se faz necessária à recriação da sociedade”, pois “nas sociedades 
massificadas os indivíduos ‘pensam’ e agem de acordo com as prescrições que 
recebem diariamente dos chamados meios de comunicação”. E completa: 

A tecnologia deixa de ser percebida como uma das grandes expressões 
da criatividade humana e passa a ser tomada como uma espécie de 
nova divindade a que se cultua. A eficiência deixa de ser identificada 
com a capacidade que têm os seres humanos de pensar, de imaginar, 
de arriscarem-se na atividade criadora para reduzir-se ao mero cumpri-
mento, preciso e pontual, das ordens que vêm de cima (FREIRE, 2011, 
locais do ebook 1647-1649).

Ao trazer para o Jornalismo contemporâneo a possibilidade da prá-
tica de ações comunicativas propostas por Paulo Freire (2011) a partir de seus 
conceitos de ação libertadora, Oliveira (2017) assume que a necessidade da 
existência de um Jornalismo engajado prevê transformar os homens e as mu-
lheres em agentes transformadores, bem como ampliar a importância de dar 
uma sólida formação humanista aos futuros e jovens jornalistas. Estaria aí, 
conforme aponta Kabengele Munangana apresentação do livro de Oliveira 
(2017), “a possibilidade de recuperar o jornalismo tradicional, fazendo dele 
um fiel transmissor da opinião pública em sua autenticidade, e não de uma 
opinião pública distorcida e corrupta ideologicamente”.

A partir da inovação de Freire (2011) sobre a necessidade de pen-
sar coletivamente a construção de processos emancipatórios, Oliveira (2017) 
destaca que, para o educador, ninguém se conscientiza separadamente dos 
demais. A consciência se constitui como consciência do mundo. “Assim, é 
na perspectiva do diálogo que Freire constrói sua ideia de emancipação. Nin-
guém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam 
em comunhão. A libertação é, assim, uma práxis coletiva” (OLIVEIRA, 2017, 
p. 225). A construção de uma proposta de jornalismo como práxis emancipa-
tória parte dos seguintes pressupostos:

1º) Há uma potencialidade no jornalismo de ser um momento de comparti-
lhamento das imediaticidades que proporciona ao ser humano ver-se como 
partícipe do processo histórico. [...]
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2º) O grande problema limitador do jornalismo, como é praticado atualmente 
nas mídias hegemônicas, é o fato de ele se afastar dos princípios originários e 
entrar na dimensão da espetacularização dos simulacros. Com isso, os critérios 
de veracidade e de objetividade metodológica (não no sentido da pretensa 
“neutralidade”, mas sim de se alavancar em fatos e dados verificáveis empi-
ricamente) são transfigurados para verossimilhança e espetacularização. [...]

3º) A sociedade capitalista contemporânea, na fase das cadeias produtivas glo-
bais, caracteriza-se pela desregulação das relações produtivas possibilitando 
a ação direta do capital. Com isso, o poder se dissocia da esfera política e 
se concentra em mãos privadas, particularmente no tripé dos monopólios do 
dinheiro, das armas e da indústria da comunicação e da cultura (OLIVEIRA, 
2017, p. 235-236).

O jornalismo emancipatório proposto por Oliveira (2017) não se 
trata de um jornalismo para propagandear palavras de ordem ou para dis-
seminar determinados textos ideológicos, mas sim de assumir um posicio-
namento em um processo de construção coletiva de emancipação. Ele traz, 
contudo, alguns limites, que decorrem de uma série de elementos estruturais 
do jornalismo: 

1º) O fato de o próprio jornalismo, como instituição, estar inserido dentro 
desse sistema social, que é opressivo. Assim, não há como desconsiderar que 
o objetivo ideológico do jornalismo, enquanto instituição, é a manutenção da 
ordem vigente. 

2º) O fato de a maioria dos projetos de jornalismo alternativo ou contra-hege-
mônico se preocupar, principalmente, em disseminar as ideologias de contra-
posição, desmascarar o sistema, criticar por criticar e propagandear as ações e 
posições dos grupos e segmentos subalternizados, em particular as suas entida-
des representativas (OLIVEIRA, 2017, p. 255)

Para Oliveira (2017), esse jornalismo emancipatório não pode se li-
mitar ao clássico lide informativo (quem, o que, quando, onde, como), mas 
sim em procurar sistematizar a experiência, questionando “por que aconte-
ceu isto que aconteceu” e “por que não aconteceram outras coisas”.
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Essa proposta considera especialmente o ser humano como categoria 
coletiva. E, ao pensarmos coletivamente, é preciso também, necessaria-
mente, pensar na ética, que nos permite viver em sociedade, que, afinal, 
nos traz a compreensão de que a existência do ser humano não é dada por 
si própria, mas pelo reconhecimento do outro. E o jornalismo não pode 
existir à parte disso.
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