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Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre qual é a importância das notícias nas 

sociedades democráticas, apontando as relações entre jornalismo e cidadania, por três 

perspectivas: a) as notícias como construções discursivas e narrativas, e seu papel no 

estabelecimento de uma agenda de assuntos considerados importantes pela opinião 

pública; b) a importância atribuída às notícias nas sociedades industriais e democráticas; 

e c) o que muda no papel das notícias após o advento e a consolidação das mídias digitais 

da internet. Por fim, mostra a defesa, por alguns autores, da alfabetização mediática e 

informacional como uma possível solução para as questões trazidas pelas mudanças 

provocadas pela consolidação do ambiente mediático digital. 
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A dor da gente não sai no jornal. 

Chico Buarque, Notícia de Jornal 

Introdução 

O comediante e satirista político britânico John Oliver, que apresenta um talk show 

exibido pelo canal fechado HBO, é um dos mais influentes opositores ao governo do 

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eleito em 2016. Em um programa exibido 

pouco após a posse, Oliver mostra evidências de que Trump não estaria se utilizando da 

imprensa tradicional como fonte de informação, associando a falta deste hábito à aparente 

incapacidade (ou falta de vontade) do presidente de diferenciar fatos de ficção. Referindo-
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se ao relato de Trump sobre sua própria cerimônia de posse, Oliver diz: “temos um 

presidente capaz de ficar de pé na chuva e dizer que fazia um dia ensolarado” 3.  

Diante deste desprestígio dos veículos tradicionais de imprensa, Oliver convoca seu 

público a defendê-los do que considera ser um ataque direto:  

Devemos fazer um esforço extra nas mídias sociais para tentar verificar as 

matérias antes de passá-las adiante, especialmente se elas confirmarem nossas 

opiniões preexistentes. Faça perguntas a si mesmo, tais como: esta é uma fonte 

que eu conheço? Alguém checou estes fatos? A matéria cita fontes primárias? E 

essas fontes correspondem ao que a matéria diz? 4   

A preocupação do apresentador pode sinalizar uma apreensão mais ampla com o que seria 

uma crise do jornalismo, que teria um de seus indícios em uma suposta ruptura do contrato 

social que outorgou à imprensa, nos últimos dois séculos, a chancela da verdade, ou pelo 

menos, o compromisso dos veículos canônicos com seus leitores de que o que será 

publicado ou veiculado não seja ficção (embora também não seja um “espelho” da 

realidade). O jornalismo se autoimpõe, de fato, o papel de tornar o mundo uma referência 

inteligível ao público a partir de enquadramentos mediáticos (Traquina, 2005, p. 174): 

Na perspectiva do paradigma construtivista, embora sendo índice do ‘real’, as 

notícias registraram as formas literárias e as narrativas utilizadas para enquadrar 

o acontecimento. A pirâmide invertida, a ênfase dada à resposta às perguntas 

aparentemente simples: quem? o que? onde? quando?, a necessidade de 

selecionar, excluir, acentuar diferentes aspectos do acontecimento – processo 

orientado pelo enquadramento escolhido – são alguns exemplos de como a 

notícia, dando vida ao acontecimento, constrói a realidade (Carey, 1986). (...) 

Segundo Wolsfeld (1991: 18), os acontecimentos propriamente ditos oferecem 

frequentemente um ponto de partida para a construção de enquadramentos 

mediáticos, apesar das discordâncias acerca do que ‘realmente’ aconteceu. 

É sob essa perspectiva que entidades de classe brasileiras, em conjunto com a Unesco, 

produziram e divulgaram na internet um vídeo5 em defesa do papel social da imprensa, 

                                                 

 
3 Tradução livre. No original: “We have a president capable of standing in the rain and saying it was a sunny day.” 
4 Tradução livre. No original: “We should make extra effort on social media to try and verify stories before passing 

them on, especially if they confirm our pre-existing biases. Ask questions of yourself, like: is this a source I know and 

recognize? Has anyone fact-checked this? Does it link to primary sources? And those sources match what the story 

says?”  
5 Vídeo institucional assinado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), 

Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), Aner (Associação Nacional de Editores de Revistas) 

e ANJ (Associação Nacional de Jornais). Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=a2Kx-xOacLM. Acesso 

em: 13 jun 2017. 
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em linguagem bastante coloquial, indicando a intenção de atingir principalmente os 

usuários de mídias sociais: 

“Em 30 segundos… Um posta. Outro compartilha. Outro comenta. Outro comenta e 

discorda. Xinga. Briga. Desfaz a amizade. Espalha a notícia. Cria uma hashtag. 

Outro faz um vídeo. Faz um live. Faz textão. Manda mensagem. Manda print. Faz 

meme. Comenta na lanchonete. Outro briga com o que comenta na lanchonete. Faz 

uma camiseta. Faz uma página. Discute num bar. Antes de todo mundo descobrir 

que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de Maio, dia Mundial 

da Liberdade de Imprensa.”6 

A liberdade de imprensa é tão importante para a democracia que está assegurada na 

Constituição Federal brasileira, que a distingue da liberdade de expressão, conceito mais 

abrangente (Braga, Aguiar e Bergamaschi, 2014). Assim, alguns incisos do artigo 5º 

tratam da livre manifestação do pensamento e da livre expressão intelectual, artística, 

científica e de comunicação, incluindo a garantia de sigilo da fonte quando se trata do 

acesso de todos à informação; já o artigo 220 garante especificamente, em seu parágrafo 

primeiro, que a lei deve proteger a “plena liberdade de informação jornalística”. 

Temos, portanto, pelo menos três perspectivas a analisar quando se trata de estabelecer a 

importância das notícias para as sociedades democráticas: a) as notícias como construções 

discursivas e narrativas, e seu papel no estabelecimento de uma agenda de assuntos 

considerados importantes pela opinião pública; b) a importância atribuída às notícias nas 

sociedades industriais e democráticas; e c) o que muda – se é que algo muda – no papel 

das notícias após o advento e a consolidação das mídias digitais. Este trabalho pretende 

apresentar, em linhas gerais, algumas teorias e estudos já realizados nesse sentido. 

 

 

                                                 

 
6 Faz-se necessário definir alguns dos termos utilizados no vídeo. “Postar” significa publicar um texto, curto ou longo, 

em uma mídia social da internet; “hashtag” significa um termo ou expressão curta, precedida pelo símbolo #, cuja 

função é agregar termos ou expressões idênticas, acessadas por um clique, de modo a facilitar a localização de 

discussões sobre um determinado tema nas mídias sociais da internet; “live” significa uma transmissão de vídeo ou 

áudio, ao vivo, feita por um usuário e direcionada a seus seguidores, em uma mídia social da internet; “print” significa 

uma imagem da tela de um dispositivo (computador, celular ou tablet) compartilhada em uma mídia social da internet; 

e “meme” significa uma unidade de informação que se multiplica em locais de armazenamento de informação, como 

as mídias sociais da internet (o conceito foi apresentado por Richard Dawkins na obra “O Gene Egoísta”, em 1976). 
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1. Notícias como narrativas, e o estabelecimento da agenda de assuntos públicos 

Afirmar que as notícias são uma construção não significa negar sua conexão com a 

realidade dos fatos. Segundo alguns dos conceitos apresentados por Traquina (2005), as 

notícias não são ficcionais, e sim convencionais (Schudson), ou narrativas (Bird e 

Dardene). No entanto, reconhecer que as notícias são narrativas sobre o real não nos 

exime de observar sua condição de construções discursivas. E todo discurso, de acordo 

com Foucault, traz em si relações de poder e de saber. Para o autor, nos discursos há três 

sistemas de exclusão: a “palavra proibida”, a “segregação da loucura” e, o mais 

importante deles, a “vontade de verdade”, aquela que põe em jogo o desejo e o poder 

(Foucault, 1996, p. 19-20): 

O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta do desejo e libera do 

poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa; e a vontade de 

verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a verdade que ela quer 

não pode deixar de mascará-la. (p. 19-20) 

Por se inscrever em um regime de linguagem, a informação jornalística está condicionada 

pelas limitações daquilo que Barthes chamou, sem eufemismos, de fascismo – pois “o 

fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (Barthes, 1978, p. 14). A língua seria, 

portanto, o código de uma legislação que nos obriga a dizer apenas o que pode ser dito. 

Pelo mesmo motivo, a notícia pode ser considerada uma construção narrativa, ou seja, 

algo que simultaneamente tempo constrói a realidade e é construído por ela. A 

neutralidade e a objetividade buscadas pelo jornalismo nascente do século XVIII, mesmo 

então, eram alvos inalcançáveis: 

O poder dos meios de comunicação em moldar os fatos ao dar-lhes cobertura foi um 

fator crucial na Revolução Francesa, quando o jornalismo surgiu pela primeira vez 

como uma força nos negócios de Estado. Os revolucionários sabiam o que estavam 

fazendo quando carregavam prelos em seus desfiles cívicos, e quando reservaram 

um dia do calendário revolucionário para comemorar a opinião pública (Darnton, 

1990, p. 15). 

Desta forma, discutir a relação das notícias com a realidade parece tão importante quanto 

tentar compreender de que forma as informações noticiosas poderiam influenciar as 

opiniões dos cidadãos em sociedades em que a imprensa é livre e a participação 

democrática é permitida. Nesse sentido, a linha teórica que parece melhor explicar este 

fenômeno é a Teoria da Agenda, testada e referendada por centenas de estudos ao redor 
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do mundo desde a década de 1960, quando a hipótese foi primeiro formulada por 

McCombs e Shaw (McCombs, 2009).  

Os autores partem das observações de Lippmann, em 1922, sobre o fato de que o mundo 

real está “fora de nosso alcance, fora de nossa visão e compreensão”, e, por isso, precisa 

ser “explorado, relatado e imaginado” (Lippmann, 2010, p. 40). Para o autor, os 

comportamentos humanos são uma resposta ao que ele chama de “pseudoambiente”, uma 

instância que se insere entre os seres humanos e seu ambiente. Mas, segundo ele, as 

consequências de nossos comportamentos, estas sim operam “não no pseudoambiente 

onde o comportamento é estimulado, mas no ambiente real onde as ações acontecem” 

(Idem, p. 30). Assim, Lippmann diferencia as opiniões públicas dos indivíduos – as 

imagens que fazem “de si próprios, dos outros, de suas necessidades, propósitos e 

relacionamento” – da Opinião Pública, em maiúsculas, que ele define como “aquelas 

[opiniões] que são feitas por grupos de pessoas, ou por indivíduos agindo em nome dos 

grupos” 7 (Idem, p. 40).  

As notícias, para Lippmann, têm como função “sinalizar um evento”; sua qualidade é um 

indicador da organização social: 

Quanto melhor forem as instituições, quanto mais todos os interesses envolvidos 

forem formalmente representados, mais as questões estão desembaraçadas, mais 

critérios objetivos são introduzidos, mais perfeitamente um assunto pode ser 

apresentado como notícia. E no melhor dos casos a imprensa é serva e guardiã das 

instituições; e no pior, um meio pelo qual alguns exploram a desorganização social 

para seus próprios fins (Idem, p. 308). 

A partir das observações de Lippmann, McCombs inicia seus estudos (em parceria com 

Shaw), no final da década de 1960, sobre qual seria de fato a influência da “agenda da 

mídia” sobre a “agenda pública”, ou, conforme o conceito do sociólogo Robert Park 

apresentado pelo autor, sobre qual seria a “função sinal das notícias” Para ele, 

Os jornais comunicam uma variedade de pistas sobre a saliência relativa de tópicos 

de nossa agenda diária. (...) Para todos os veículos noticiosos, a repetição do tópico 

dia após dia é a mais importante mensagem de todas sobre sua importância 

(McCombs, 2009, p. 17-18). 

                                                 

 
7 Como por uma questão de simplificação usarei a expressão em minúsculas, esclareço que o conceito de opinião 

pública adotado no presente trabalho, a não ser que explicitamente indicado no texto, será o de Lippmann.  
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Ou, em outras palavras, na definição de Bernard Cohen também apresentada por 

McCombs (2009, p. 19), “os veículos noticiosos podem não ser bem-sucedidos em dizer 

às pessoas o que dizer, mas são surpreendentemente bem-sucedidos em dizer às 

audiências sobre o que pensar”. 

A Teoria da Agenda foi apresentada inicialmente como uma hipótese, mas, ao longo de 

cerca de quatro décadas, mais de 400 investigações empíricas em todo o mundo foram 

catalogadas por McCombs e apresentadas em sua obra publicada nos Estados Unidos em 

2004 – todas elas reforçando a constatação da influência dos veículos noticiosos sobre a 

chamada saliência dos assuntos, ou seja, a importância atribuída pelo público a 

determinados temas, com base em pesquisas quantitativas que buscavam apurar quais 

eram os tópicos centrais das questões enfrentadas pela sociedade, e, portanto, qual era a 

agenda pública percebida pelos cidadãos. A conclusão apresentada por McCombs (Idem, 

p. 22) foi a de que existe um “efeito causal forte da comunicação massiva no público – a 

transferência da saliência da agenda da mídia para a agenda pública”. 

Outro ponto importante da Teoria da Agenda é a constatação de que existe uma correlação 

entre os assuntos apresentados pelas mídias e a centralidade destes mesmos temas na 

agenda pública; ou, nas palavras de Wolf (2012), há uma “dependência cognitiva” da 

opinião pública em relação à pauta das mídias. McCombs (2009, p. 80) postula que “(...) 

as pessoas aprendem dos mass media. Elas aprendem um montão de fatos, muitos dos 

quais elas incorporam em suas imagens e atitudes sobre uma variedade de objetos”. 

Assim, não é de surpreender que a conclusão seguinte (Idem, p. 85-86) seja a de que:  

Ao se examinar a motivação do público para atentar ao noticiário da mídia, cerca de 

um quarto da população americana acredita intensamente que é seu dever cívico 

manter-se atualizado com as notícias. (...) À medida que a força desta crença diminui 

também a exposição regular a todo e qualquer veículo de comunicação cai.  

Dando desdobramento aos estudos sobre o agendamento, Wolf (2012) apresenta a 

perspectiva de Noelle-Neumann, que em 1973 analisou a relação entre a ação constante 

dos meios de comunicação de massa e os conhecimentos de uma comunidade sobre sua 

própria realidade social. Nesse sentido, Wolf (2012, p. 142) explica: 

Não estamos mais no campo dos efeitos intencionais, ligados a um contexto de 

comunicação limitado no tempo e caracterizado por objetivos que visam obter tais 

efeitos: passamos agora para efeitos em certa medida latentes, implícitos no modo 
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como determinadas distorções na produção das mensagens se reverberam no 

patrimônio cognitivo dos destinatários.  

Assim, o autor trabalha a questão da acumulação, ou seja, “a capacidade da mídia de criar 

e sustentar a relevância de um tema” ao longo do tempo. Este seria, portanto, um efeito 

de longo prazo das notícias sobre a sociedade: a partir destes “efeitos cumulativos” é que 

as mídias desempenhariam uma função de “construção da realidade” (Wolf, 2012, p. 141-

142). Para ele, 

(...) a ênfase constante de certos temas, aspectos e problemas formam uma moldura 

interpretativa, um esquema de conhecimentos, um frame que se aplica (de maneira 

mais ou menos consciente) para dar sentido ao que observamos (Idem, p. 145).  

Este fenômeno, denominado “efeito enciclopédia”, possibilita que, a partir de fluxos 

contínuos de comunicação, os indivíduos criem repertórios informacionais, colocando o 

foco da atenção do público em determinados assuntos e não em outros, criando 

enquadramentos (frames) interpretativos e, em última análise, constituindo-se como o 

“estágio inicial da opinião pública” (McCombs, 2012, p. 18). A agenda das mídias tornar-

se-ia, assim, ao mesmo tempo a agenda pessoal (preocupações individuais) e a agenda 

social (opinião pública), ao alimentar o repertório de informações armazenadas pelos 

indivíduos. Desta forma, pode-se dizer que: 

(...) os meios de comunicação, por consequência, influenciam sobre o receptor não 

a curto prazo, como boa parte das antigas teorias pressupunham, mas sim a médio 

e longo prazo. (Hohlfeldt, 2002, p. 190) 

 

2. As notícias (ainda) são importantes?  

Graças à relação entre os meios de informação jornalística e a opinião pública, tem sido 

atribuído à imprensa um papel importante na própria constituição das sociedades 

democráticas – se não um efeito causal, pelo menos uma dimensão de retroalimentação 

entre a maturidade de uma democracia e a solidez de suas instituições de mídias 

informativas. De fato, desde o momento da consolidação das empresas jornalísticas como 

o principal canal de disseminação das informações relevantes socialmente, no século 

XIX, a imprensa vem sendo apontada como o “Quarto Poder”. Segundo Traquina (2005, 

p. 46), o termo surgiu na Europa pós-Revolução Francesa, em alusão à organização dos 

estados democráticos em três poderes separados, com atribuições de mútua fiscalização 
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uns sobre os outros: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Assim foi que a imprensa 

recebeu esta alcunha, já que 

Os jornais eram vistos como um meio de exprimir as queixas e injustiças individuais 

e como uma forma de assegurar a proteção contra a tirania insensível. (…) Com a 

legitimidade da teoria democrática, os jornalistas podiam salientar o seu duplo papel: 

como porta-vozes da opinião pública, dando expressão às diferentes vozes no interior 

da sociedade que deveriam ser tidas em conta pelos governos, e como vigilantes do 

poder político que protege os cidadãos contra os abusos (históricos) dos governantes. 

(Idem, p. 47) 

Na América Latina, a estruturação dos estudos de comunicação, no século XX, 

demonstrou a tensão entre o impacto social dos meios de comunicação de massa e a crítica 

às “marcas da dependência estrutural” da região em relação aos Estados Unidos. Segundo 

Berger, “desde a década de [19]30 encontram-se estudos sobre o jornalismo vinculados à 

liberdade de imprensa e legislação” (Berger, 2002, p. 242). Mas, ironicamente, foi em 

1959, sob a égide da Aliança para o Progresso – por meio da qual o governo norte-

americano visava consolidar a influência daquele país sobre os vizinhos latino-

americanos –, que os primeiros cursos voltados aos profissionais de comunicação foram 

criados, no âmbito do Ciespal (Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Periodismo para América Latina), no Equador. Aos poucos, outros centros de pesquisa 

foram sendo constituídos, disseminando diferentes visões sobre o fenômeno da 

comunicação de massa: além do Ciespal, cujo foco inicial de disseminação do modelo 

norte-americano de pesquisas na área logo foi superado por uma linha de pesquisa mais 

voltada ao diagnóstico e ao planejamento em comunicação, destacam-se como referências 

na região o Instituto Venezuelano de Investigaciones de Prensa; o chileno Ceren (Centro 

de Estudos da Realidade Nacional), notório por sua perspectiva crítica ao sistema 

internacional de comunicação; e o mexicano Ilet (Instituto Latinoamericano de Estudos 

Transnacionales), que foi considerado a “principal instituição latino-americana difusora 

de propostas alternativas para a democratização dos meios de comunicação no 

continente” (Idem, p. 246). 

Esse movimento indica que tanto governos quanto organismos multilaterais reconhecem 

a importância dos meios de comunicação na construção da identidade cultural, que, nas 

sociedades industriais ocidentais do século XX é, também, a identidade nacional. Desde 

o final do século XIX, de fato, a geopolítica mundial divide os países em nações – o 
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modelo político moderno por excelência, resultado das revoluções burguesas e do ideário 

iluminista, que veio substituir o modelo anterior no qual um soberano, legitimado por 

direito divino, governava um povo. A percepção de pertencimento a uma comunidade se 

dava, então, a partir dos laços de lealdade entre soberano e súditos. As fraturas que 

ocorrem com a consolidação da subjetividade e da ideia de indivíduo ao longo dos séculos 

XVIII e XIX fazem surgir, assim, um novo modelo sócio-político que Anderson (2008) 

denomina, com muita propriedade, uma comunidade política imaginada. Ao definir o 

conceito, o autor sugere que a comunidade é “imaginada” porque seus membros se 

imaginam como irmanados, mesmo que não conheçam os outros membros; é limitada, 

pois tem fronteiras territoriais, não é qualquer pessoa que pode se inserir nela; e é, 

sobretudo, soberana: não há mais a figura do soberano que governa o seu povo, mas os 

cidadãos legitimam um representante que governa em seu nome.  

A vida política de uma nação moderna se baseia, portanto, no reconhecimento da nação 

como comunidade, e isso se dá pela identificação de cada indivíduo com a coletividade. 

A imprensa tem, assim, um papel fundamental na formação dessa identidade coletiva: 

pelas imagens que constrói a respeito de um comportamento nacional, pelos relatos dos 

assuntos e acontecimentos que são de interesse público daquela comunidade, e por 

destacar as fronteiras, organizando as notícias como locais, nacionais ou internacionais. 

Estudos recentes apontam que a própria sociedade reconhece a importância do jornalismo 

e, portanto, das notícias, para o fortalecimento da democracia. Por exemplo, ao observar 

as audiências dos jornais Folha de S. Paulo, Estadão (SP), e O Globo (RJ), Reginato e 

Benetti constataram que “a principal finalidade do jornalismo para os leitores é fiscalizar 

o poder e fortalecer a democracia”. Para o público pesquisado, outros objetivos do 

jornalismo seriam: informar; esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade; 

e verificar a veracidade das informações (Reginato & Benetti, 2017, p. 6). As autoras 

concluíram que “o leitor espera que o jornalismo organize as informações e as 

disponibilize”, constituindo-se, assim, como um “índice do real” (Idem, p. 2). 

Até mesmo as crianças são capazes de identificar e nomear qual seria o papel social do 

jornalismo. Uma pesquisa conduzida com o público infantil em Portugal sugere que “as 

crianças são públicos assíduos das notícias, seguindo-as quase todos os dias na companhia 

dos pais e de outros familiares, em especial através da televisão no tempo dedicado às 
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refeições” (Pereira, Fillol e Silveira, 2015, p. 258). A partir de sua observação, as autoras 

afirmam que as crianças “sabem que as notícias são importantes para acompanhar o que 

se passa no país e no mundo, podendo ser pró-ativas na procura de informação de assuntos 

que sejam de seu interesse”, e concluem que “a cidadania não pode ser adiada para a vida 

adulta” (Idem, p. 258). 

É assim que, 200 anos depois do surgimento do “Quarto Poder”, com seu papel 

consolidado nas democracias contemporâneas, a imprensa passa hoje por um momento 

de intenso questionamento sobre qual seria sua função em uma sociedade dominada pela 

comunicação digital, em que “os jornalistas profissionais passaram a dividir o saber de 

produção discursiva da notícia (...) com os jornalistas amadores, também chamados 

jornalistas-cidadãos”, ou na denominação de alguns autores, em que o modelo de 

broadcast vem sendo substituído pelo de intercast (Aguiar e Barsotti, 2017, p. 5). 

3. Notícias em um mundo digital 

Um dos problemas surgidos com o advento da comunicação digital é a ação dos chamados 

“filtros-bolha”, ou seja, a personalização automática/algorítmica dos conteúdos exibidos 

para cada usuário, a partir de hábitos de navegação mapeados por sistemas de inteligência 

artificial: 

São mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma teoria sobre 

quem somos e o que vamos fazer ou desejar a seguir. Juntos, esses mecanismos criam 

um universo de informações exclusivo para cada um de nós – o que passei a chamar 

de bolha dos filtros – que altera fundamentalmente o modo como nos deparamos 

com ideias e informações (Pariser, 2012, p. 14).  

A partir dessa constatação, Pariser questiona o real poder da internet para constituir o que 

seria uma “conectividade cívica”, já que “a democracia exige que os cidadãos enxerguem 

as coisas pelo ponto de vista dos outros; em vez disso, estamos cada vez mais fechados 

em nossas próprias bolhas” (Idem, p. 11). Para o autor, a visão de mundo dos leitores é 

em grande medida moldada pelas noticias que leem, especialmente ao estabelecer o que 

é importante e ao criar uma base de conhecimentos comuns, fundamental para a 

construção da democracia: “[a] menos que entendamos os grandes problemas da 

sociedade, não conseguiremos agir juntos para resolvê-los” (Idem, p. 49). Daí decorre a 

questão com que nos deparamos: se vemos, predominantemente, conteúdos que se 
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alinham aos que já foram vistos anteriormente, seremos cada vez menos expostos a 

informações que desafiam nossa visão de mundo – e isso poderá ter consequências para 

a própria democracia.  

Outro problema que se coloca por conta do cenário da comunicação digital é a mudança 

dos ciclos de notícias, que, tanto pelo lado da produção quanto do consumo, parecem ser 

governados pela velocidade, passando a concorrer com os antigos ciclos que obedeciam 

a padrões industriais de divulgação de notícias (jornais diários, telejornais noturnos, 

revistas semanais). O novo ciclo de notícias é mais rápido, e “com seu fluxo interminável 

de informações, também ajuda a criar um senso palpável de que algo sempre está 

acontecendo, e que devemos reagir e reportar”8 (Colville, 2016, p. 145). Uma das 

consequências da velocidade, para Colville, é a substituição das notícias tal como as 

conhecemos até agora pelo “conteúdo”, cujo objetivo não seria informar, mas sim 

alimentar uma demanda insaciável do público por “distração digital”. Essa mudança, 

segundo ele, estaria fazendo com que tanto jornalistas quanto leitores perdessem a 

capacidade de ponderar e discernir (Idem, p. 142).  

Colville alerta, ainda, para o que considera ser a substituição dos jornais pela notícia como 

“unidade mínima” da informação jornalística (Idem, p. 164). Essa conclusão também é 

apresentada por Barsotti e Aguiar (2017), e até mesmo levada além, em recente estudo 

que demonstra a tendência à invisibilidade da homepage nos sites noticiosos:  

Nas quatro formas de navegar – pelas mídias sociais, pela busca, pelos portais ou 

pelas notificações – é como se os leitores estivessem chegando por portas laterais, e 

não pela home, que foi durante anos a principal. Ao seguir esses hábitos, os usuários 

não veem qual é a manchete e, tampouco, os principais assuntos destacados na 

primeira página on-line pelos jornalistas (Barsotti e Aguiar, 2017, p. 3). 

Neste cenário, aponta Colville, “o que teremos que dar adeus, em um mundo como este, 

é ao papel da mídia como árbitro do que nós lemos e não lemos”9 (Colville, 2016, p. 166). 

No entanto, o próprio autor conclui que isso não significa que não iremos mais consumir 

notícias – pelo contrário, nunca as consumimos tanto quanto agora.  

                                                 

 
8 Tradução livre. No original: “This faster online news cycle, with its endless stream of reports, also helps to create a 

palpable sense that something is always happening, and that it must be responded and reported on.” 
9 Tradução livre. No original: “What we probably will have to say goodbye to in such a world is the media’s role as 

referee of what we read and what we don’t.” 
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Porém, retomando a questão inicial deste trabalho, quais seriam as possíveis 

consequências dessas mudanças no contrato de leitura que define as notícias como um 

índice do real? Se as notícias agora chegam aos leitores por diversas “portas laterais”, 

sem a curadoria profissionalizada, de que mecanismos dispõe o público leitor para 

identificar as notícias de qualidade, em meio a um mar de informações? Como Botton 

aponta ironicamente, 

Um ditador contemporâneo empenhado em se firmar no poder não precisaria tomar 

uma atitude tão declaradamente sinistra quanto proibir a divulgação de notícias. 

Bastaria dar um jeito para que as organizações jornalísticas divulgassem uma 

torrente de boletins aleatórios, fornecendo uma grande quantidade de informação, 
mas com pouca explicação do contexto. (...) Uma enxurrada de notícias, e não sua 

proibição, seria suficiente para deixar o status quo inalterado para sempre (Botton, 

2014, p. 29). 

Alguns autores vêm defendendo a importância do que chamam de media literacy, termo 

que já foi traduzido para o português como alfabetização mediática e informacional 

(Wilson, 2013), para enfrentar a questão. Em um amplo estudo realizado com estudantes 

norte-americanos de 15 a 27 anos, Kahne e Bowyer testaram a capacidade dos jovens de 

diferenciar notícias verdadeiras de falsas, e concluíram que ter conhecimento sobre 

política não aumenta a possibilidade de distinguir uma da outra – na verdade, os mais 

politizados tendem a acreditar mais fortemente em argumentos que confirmem suas 

opiniões, sejam falsos ou verdadeiros: “[d]iferentemente dos desinformados, que eram 

mais suscetíveis a aprender com a exposição a novas informações, os mal-informados 

tinham confiança de que estavam certos, resistiam à informação factualmente correta e 

usavam a má informação para formar suas preferências políticas”10 (Kahne e Bowyer, 

2016, p. 8-9). 

Assim, a defesa da alfabetização mediática e informacional parece fazer sentido. Wilson 

(2013) argumenta que: 

As competências adquiridas pela alfabetização midiática e informacional podem 

equipar os cidadãos com habilidades de raciocínio crítico, permitindo que eles 

demandem serviços de alta qualidade das mídias e de outros provedores de 

informação. Conjuntamente os cidadãos fomentam um ambiente propício em que as 

                                                 

 
10 Tradução livre. No original: “Unlike the uninformed who are more likely to learn from exposure to new 

information, the misinformed are confident that they are correct, resist factually correct information, and use their 

misinformation to form their policy preferences (Kuklinski, Quirk, Jerit, Schwieder, & Rich, 2000). 
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mídias e outros provedores de informação possam prestar serviços de qualidade. 

(Wilson, 2013, p. 16) 

O cenário da comunicação digital está configurado e consolidado, e, apesar das questões 

aqui apontadas, também traz mudanças positivas. É Pariser quem nos lembra a afirmação 

do jornalista A. J. Liebling: “a liberdade de imprensa existia apenas para quem tivesse 

uma prensa. Agora, todos nós temos”. Os fluxos multidirecionais da informação podem 

contribuir para democratizar o acesso a ela; porém, mais do que nunca, é importante 

investir na formação de leitores críticos, capazes de avaliar a informação que recebem, de 

forma a minimizar os riscos da troca de “um sistema que tinha um senso bem definido e 

debatido de suas responsabilidades e funções cívicas por outro que não tem qualquer 

senso ético” (Pariser, 2012, p. 70), dado que é condicionado por filtros não-humanos e 

disputado por curadores não profissionais. 
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