
Muito além das ‘fake news’
Mensagens que podem manipular e confundir
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Somos 
consumidores e 
produtores de 
informação.

E as tecnologias 
para criar e 
publicar estão 
cada vez mais 
acessíveis.

Verve / Adobe Stock
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No passado, as 
informações 

eram escassas.

Mas atualmente, 
são abundantes!
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Plataformas 
“selecionam” o 
que vamos ver.

E nossas 
emoções 
influenciam 
aquilo em que 
acreditamos e 
compartilhamos.  

agsandrew / Getty Images
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— o que você sabe sobre “fake news”?

— quais são as nuances da desinformação?

— como podemos combatê-la?
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Fake news 
não são uma 
novidade.
Em 1835, o jornal The New York 
Sun publicou uma série de 
textos sobre a descoberta de 
vida na Lua. A informação foi 
falsamente atribuída a um 
astrônomo bem conhecido da 
época, chamado Sir John 
Herschel.

Fonte: The Social Historian

https://www.thesocialhistorian.com/fake-news/
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PROPÓSITO:

VENDER ASSINATURAS

https://www.thesocialhistorian.com/fake-news/


EDUCAMÍDIA 60+

Orson Welles assusta os EUA com ‘A Guerra dos Mundos’ (1938)

Poster de propaganda nazista "Atrás 
dos poderes  inimigos: os Judeus:."

https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/entertainment-culture-and-lifestyle/war-of-the-worlds-fallout-1938
https://allthatsinteresting.com/nazi-propaganda-posters#4
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Orson Welles assusta os EUA com ‘A Guerra dos Mundos’ (1938)

Poster de propaganda nazista "Atrás 
dos poderes  inimigos: os Judeus:."

CRIADO PARA 

INFLUENCIAR IDEIAS 

OU AÇÕES
CRIADO PARA 

ENTRETER

https://clickamericana.com/topics/culture-and-lifestyle/entertainment-culture-and-lifestyle/war-of-the-worlds-fallout-1938
https://allthatsinteresting.com/nazi-propaganda-posters#4
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Se as fake news não são novidade, 
por que estamos vivendo uma 
verdadeira tempestade de 
desinformação?
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Porque redes sociais nos 
bombardeiam com mensagens o 
tempo todo.
Umas verdadeiras. Umas falsas.
Outras nem tanto.
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Muito além das “fake news”



EDUCAMÍDIA 60+

“Fake news” são
— inverdades
— fabricações
— mentiras

Ou seja, conteúdo feito propositalmente para 
enganar. Atenção para linguagem emotiva, 
imagens sensacionalistas, pedidos para 
compartilhar! São indícios de tentativas de 
manipular suas emoções.

Se é fake, 

não pode 

ser news.
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Uma notícia:
 — é objetiva. 
 —  é equilibrada.
 — apresenta evidências.
 — cita especialistas.
 — pode ser atribuída a 
alguém. Nora Ismail / Adobe Stock

Se é fake, 

não pode 

ser news.
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Além do conteúdo fabricado, 
outras coisas podem contribuir 
para a desinformação.

Você consegue identificar 
se as informações a seguir são 
confiáveis?



EDUCAMÍDIA 60+

Parlamentares repercutem imagens da 
tragédia em Brumadinho nas redes 
sociais.

Verdade?



EDUCAMÍDIA 60+

IMAGENS REAIS, 

FORA DE CONTEXTO
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Centros 
cirúrgicos serão 
instalados em 
supermercados 
brasileiros.

Verdade?

Ciaran Griffin / Photo Images
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HUMOR
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Foi descoberta 
uma vacina 
para o 
coronavírus! 

Verdade?
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SIMPLIFICAÇÃO
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Idosos que 
estiverem na 
rua terão 
aposentadoria 
suspensa.

Será?

EDUCAMÍDIA 60+
Hunor Kristo / Adobe Stock
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FAKE

EDUCAMÍDIA 60+
Hunor Kristo / Adobe Stock
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Por que as pessoas 
propagam informações 
falsas?

— para enganar.
— para ganhar dinheiro.
— para persuadir
  (mudar crenças e ideias).

… ou até com boas intenções!
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Reprodução

“Fake news” 
causam 
problemas reais.

A desinformação 
pode agravar uma crise 
de saúde pública, gerar 
pânico na população... 
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… e até episódios de 
ódio, preconceito ou 
violência. 

Reprodução
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Ao compartilhar um conteúdo 
sem refletir, você pode estar 
contribuindo para espalhar 
a desinformação.

O que devemos fazer?
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Para ler 
cuidadosamente 
precisamos: 
—  interrogar a 
informação ao invés de 
simplesmente consumi-la. 

—  verificar a informação 
antes de compartilhá-la.

—  reconhecer os 
preconceitos implícitos 
que todos carregamos.

 alphaspirit / Canva Pro
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Perguntas que 
ajudam a avaliar 
a informação:
—  quem é o autor da 
informação? 

—  sobre o que é a 
mensagem?

—  qual é a intenção da 
mensagem?

—  quando a informação 
foi publicada?

 GOCMEN / Getty Images
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LEITURA LATERAL

“Para entender um site, 
saia dele.”

Joel Breakstone, Stanford History Education Group, EUA



EDUCAMÍDIA 60+

Epa! Peraí, o quê?!
PRATIQUE O CETICISMO SAUDÁVEL

A informação causou 
em você choque, 

surpresa ou raiva?
 

Pause! 
Não passe 

adiante ainda!

Dedique um momento para 
investigar a informação.

 

Protocolos para avaliar a informação 
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Parece suspeito? 

A ligação ou mensagem te 
causa desconfiança?

 Ameaça você ou alguém da 
sua família? 

Promete vantagens fora do 
comum?

Promete retornos financeiros 
exorbitantes?

Use o bom senso!

— Faz você ficar zangado?
— Parece estranho ou 
bizarro?

Provavelmente estão 
tentando manipular você!
Não compartilhe!

Parece suspeito?
Faça uma busca! 

— Procure as 
palavras-chave ou parte do 
título + ‘falso’ ou ‘fake’.

Não tem autor? 
Não compartilhe...

— se a informação é 
anônima.
— se a informação não vem 
de fonte confiável.

Protocolos para avaliar a informação 

FIQUE ESPERTO(A)!
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Protocolos para avaliar a informação 

QUATRO MOVIMENTOS PARA CHECAR A INFORMAÇÃO

Pause
Olhe um pouco 

para essa 
mensagem.

  

Investigue 
a fonte 

O que você sabe sobre 
quem escreveu ou 

publicou?

Busque mais  
Onde mais essa 

informação pode ser 
encontrada?

Conheça
o contexto 

Qual é a história 
completa?

Fonte: Metodologia SWIFT de Mike Caulfield.



EDUCAMÍDIA 60+

Desafio das Fake News

Verifique a confiabilidade dos conteúdos a seguir, 
a partir de um dos protocolos apresentados.

— Faça as buscas necessárias e anote suas conclusões.

— Depois, compare suas descobertas com um colega ou grupo.
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Desafio das Fake News

Flores no entorno de 
Fukushima sofreram 
mutações genéticas

Reprodução / Twitter

Torneiras de cidade 
no Canadá jorram 

água rosa

Whatsapp vai avisar 
motoristas quando 

farol abrir

Anton / PexelsReprodução / Facebook
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Desafio das Fake News

Policial à paisana achou 
uma arma dentro de um 
trenzinho de brinquedo

Juiz de Goiás proíbe 
cidade de tocar música

Andrew Innerarity / ReutersTiago Queiroz / Estadão

Miss universo participa 
de negociação de paz 

em Cuba

Reprodução / Whatsapp



O Instituto Palavra Aberta indica bibliografias, vídeos, podcasts, artigos e imagens, entre outros tipos de mídias, 
não sendo necessária a utilização desse material para aplicar os recursos do EducaMídia 60+. As indicações são 
dinâmicas, sendo sempre atualizadas por nossa equipe. Caso deseje contribuir com outras sugestões de referências 
entre em contato conosco.
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