COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. MARCELO CALERO)

Requer a realização de audiência
pública sobre a importância da educação
para o combate à disseminação de notícias
falsas (fake news), no âmbito da Comissão
de Educação.

Senhora Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a realização de audiência
pública sobre a disseminação de notícias falsas (fake news), bem como as
formas de mitigar e combater a prática por meio da educação. Para tanto,
sugere-se os seguintes nomes:
 Fabrício Benevenuto, Professor no Departamento de
Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e Monitor Digital do Whatsapp;
 Diogo Rais, Professor de Direito Eleitoral da Universidade
Presbiteriana Mackenzie;
 Yasodara Córdova, Pesquisadora do Digital Harvard
Kennedy School;
 Patricia Blanco, Presidente do Instituto Palavra Aberta e
membro do Conselho de Comunicação Social do Congresso
Nacional (CCS);
 Marcelo Bechara, Membro do Conselho Superior da
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão ABERT
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 Laura Moraes, Coordenadora de campanhas movimento
cívico global -Avaaz.

JUSTIFICAÇÃO
Com os avanços tecnológicos e a multiplicidade de plataformas
digitais, difundir notícias falsas, popularmente conhecida como fake news,
ganhou um enorme potencial de propagação. Segundo estudo produzido por
especialistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), a probabilidade
de retransmissão de fake news é 70% maior que de notícias verdadeiras.
Assim, pelo uso da tecnologia, em questão de horas uma informação falsa
pode alcançar milhares de pessoas e, assim, moldar uma realidade com base
em desinformação.
Todo esse arsenal de ferramentas colocadas a serviço da
comunicação e da liberdade de manifestação das pessoas pode e vem sendo
utilizada de forma danosa. Assim, vislumbra-se na educação midiática a
consequente formação de uma geração mais crítica e consciente em relação à
informação.
Pelo exposto, solicito apoio dos nobres pares para a aprovação
deste requerimento de audiência pública.

Sala das Sessões, em

de

Deputado MARCELO CALERO

de 2019.

