Módulo 7 | Informação nas eleições
Orientações para aplicação do conteúdo formativo
MATERIAIS DISPONÍVEIS
- Apresentação em slides para oficinas e palestras;
- Este PDF com instruções e sugestões para o uso dos slides;
- Cartilha digital para o público 60+ (pode ser impressa);
- Vídeo introdutório.
Caro(a) oficineiro(a),
Este material orienta a aplicação do conteúdo da formação Informação nas
eleições: fontes confiáveis para votar bem informado, módulo do programa
EducaMídia 60+, voltado ao letramento midiático e informacional de pessoas com
mais de 60 anos.
Aqui você encontrará um detalhamento do conteúdo pedagógico desenvolvido
no formato de slides para discutir a desinformação no contexto das eleições e
tipos de fontes de informação confiáveis para se informar sobre o processo
eleitoral.
Assim, este módulo tem como objetivos:
●
●
●

Refletir sobre o fenômeno da desinformação no contexto das eleições e
suas consequências nocivas à democracia.
Conhecer tipos de fontes confiáveis para informar-se sobre o processo
eleitoral.
Explorar técnicas para interrogar informações e verificar a confiabilidade de
conteúdos que circulam pelas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Assim, os conteúdos abordados nesta atividade serão:
●
●
●
●

Informação e tomada de decisão.
Expressões da desinformação no contexto eleitoral.
Tipos de mensagens em circulação sobre eleições.
Formas sofisticadas de desinformação: deep fake e firehosing.

●
●

Fontes de informação confiáveis sobre o processo eleitoral.
Como frear a desinformação sobre eleições.

No quadro a seguir você encontra orientações acerca de cada um dos slides que
compõem a apresentação deste módulo. Fique à vontade para customizar o
conteúdo, conforme as necessidades do seu grupo e o nível letramento midiático
e digital, por exemplo, selecionando apenas alguns dos tópicos do material, em
vez de aplicá-lo na íntegra.
Estimamos que a atividade completa dure entre 60 e 90 minutos, a depender
das intervenções do grupo ou da necessidade de tempo para a prática. Isso deve
ser avaliado por você antes da realização do encontro. Boa atividade!
Informação nas eleições
Dê as boas-vindas ao grupo, apresente-se
(caso não conheça a turma) e explique os
propósitos desta atividade. Ler os objetivos
da formação, descritos acima, é uma
forma de deixar claro o que se espera do
encontro.

Comece falando sobre a importância da
informação no cotidiano de qualquer
pessoa: ajudar a tomar decisões. Para tal, é
preciso acessar conteúdos confiáveis sobre
a realidade para nos situarmos nela e,
consequentemente, fazermos escolhas de
forma consciente.
No entanto, pontue que vivemos num
momento em que circulam,
principalmente na internet, uma
variedade grande de conteúdos. Entre
eles, alguns que não merecem nossa
atenção, porque são mentirosos ou
distorcidos. Depois diga que no período
eleitoral esse tipo de fenômeno pode se
intensificar, seja para colocar em dúvida o
processo eleitoral em si, seja para difamar
candidaturas e prejudicar a imagem de
pessoas públicas ou projetos políticos.

Aqui, resgatamos algumas definições. A
primeira delas é a de Fake News, tema
abordado no Módulo 3 - Muito Além das
Fake News, do EducaMídia 60+. Diga ao
seu grupo que fake news são conteúdos
totalmente mentirosos, inventados com a
intenção de prejudicar reputações ou
ainda provocar a descrença nas pessoas
sobre um tema, como o das eleições.

Mas, além das fake news, há outros tipos
de desinformação, que também são
conteúdos danosos, embora não sejam
invenções completas ou totalmente
mentirosos, como são as fake news.

Desinformação
Neste slide, explicamos que uma
desinformação pode ser um conteúdo:
- Manipulado: que retrata uma
situação real, mas com distorções
da realidade, para que façamos
uma leitura equivocada de um
acontecimento. Pode ser uma foto
manipulada em ferramentas de
edição de imagens ou falas tiradas
de contexto, por exemplo.
- Simplificado: que não aprofundam
ou não explicam bem um processo
complexo, por serem retratados de
forma muito superficial.
- Tendencioso: conteúdo cuja
abordagem, de forma velada, pode
beneficiar um espectro político, um
partido ou candidatura específica
em detrimento de outras.
- Enviesado: que tem um olhar
parcial para uma questão ou fato e
desconsidera outras leituras, para
entender o que é retratado de
forma mais plural e complexa.
- Satírico: que tem a intenção de
debochar de uma situação, mas
essa intenção, se não estiver clara
para o público, pode desinformar.

Além dos conteúdos que são
explicitamente desinformação, opiniões
ou propagandas podem ser interpretadas
como fatos e as pessoas, especialmente
eleitores, podem se dar por satisfeitas
quando acessam um conteúdo dessa
natureza, especialmente se ele dialoga
com sua visão sobre o processo eleitoral
ou uma candidatura específica. Aqui é
importante deixar clara a necessidade de
entender que alguns discursos podem ser
parciais, mas para estarmos bem
informados sobre uma questão, é
fundamental acessar perspectivas diversas
para formar uma opinião sobre algo de
forma mais embasada.
Aqui, abra a questão do slide para o seu
grupo. Incentive que os participantes se
expressem sobre a importância de prestar
atenção às informações sobre eleições no
período eleitoral. A discussão pode ter até
10 minutos.

Uma das respostas possíveis à pergunta
do slide anterior é esta: prestar atenção à
informação sobre eleições no período
eleitoral nos ajuda a não nos
influenciarmos por mentiras e difamações
que circulam nesse contexto.
Assim, destacamos 4 exemplos de
afirmações mentirosas ou opinativas sem
comprovação sobre o processo eleitoral
que circularam na sociedade entre o fim
de 2021 e o primeiro semestre de 2022.
Neste slide, deixamos claro o que é
opinião, nesse contexto, que mesmo sem
comprovação é legítima, mas não
necessariamente condiz a um fato, isto é, a
uma situação que efetivamente ocorreu.
Explicita ainda duas mentiras sobre o voto
e sobre as urnas eletrônicas.

Este slide elenca alguns prejuízos que
discursos como os apresentados nos slides
anteriores podem provocar ao processo
eleitoral, caso não saibamos avaliar as
informações que recebemos,
questionando a autoria, a intenção e
contexto da produção de determinado
conteúdo. Basta ler os tópicos elencados.
Alguns deles podem ter sido abordados
anteriormente, a depender da interação
com o grupo, que pode ter apresentado
exemplos ou comentários em uma dessas
perspectivas.
Formas sofisticadas de desinformação
Este slide inaugura uma breve seção sobre
formas sofisticadas de desinformação, isto
é, que podem ser mais difíceis de serem
identificadas por empregar técnicas mais
realistas na criação de narrativas ou
manipulação de contextos reais.

Deep fake
A primeira forma sofisticada de
desinformação que apresentamos é o
deep fake (lê-se “dipi feique”), que em
inglês significa “mentira profunda”.
Trata-se de um tipo de mensagem que
utiliza técnicas avançadas de edição para
falsear contextos, conforme o exemplo que
apresentamos no vídeo, em que o pai da
criança filmada substitui o cenário original
da gravação (uma grade em uma calçada
plana) por um cenário extremamente
perigoso se fosse real: um precipício com
uma queda d’água. Após apresentar os
tópicos e os exemplos, procure comentar
os tipos de manipulação que um recurso
como este pode provocar no contexto
eleitoral, como inserir personalidades da
política em cenários diferentes e mais
comprometedores que o cenário original,
que muitas vezes apenas peritos
conseguem identificar a manipulação.

Deep Fake
Neste slide, abordamos a estratégia na
manipulação de rostos. O exemplo
retratado no vídeo demonstra como essa
estratégia é capaz de imitar o rosto de
uma figura pública conhecida, como o
ex-presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, confundindo a audiência.

Firehosing
A segunda forma sofisticada de
desinformação é o firehosing (lê-se “faier
rosin”), que em inglês significa
bombardeamento e se refere à estratégia
de distribuição da desinformação e não a
sua forma. Trata-se da propagação de
mentiras em larga escala e em fluxo
constante. Para isso, os produtores da
desinformação utilizam-se de várias
plataformas para dar a sensação de que a
questão tem sido amplamente abordada
nos meios de comunicação. A finalidade
dessa estratégia é tentar garantir que a
primeira impressão que a sociedade terá
sobre um tema ou uma personalidade
esteja baseada na mensagem mentirosa
ou manipulada criada e amplamente
difundida, principalmente pelas redes
sociais e aplicativos de mensagens.
Onde encontrar informações confiáveis
sobre eleições?
Neste slide, inauguramos outra seção
desta apresentação, com explicações
sobre diferentes fontes de informação
sobre eleições e de que forma podemos
ler essas diferentes informações para
formar opinião sobre o processo eleitoral e
sobre as candidaturas.
Se achar pertinente, você pode propor
uma breve discussão a partir da pergunta,
ou avançar para os próximos slides, a
depender do tempo à disposição.
Propaganda eleitoral
A proposta deste slide é dizer que a
propaganda eleitoral, exibida na televisão
e no rádio, pode ser interessante para
conhecer as candidaturas, suas propostas
e visões de mundo. No entanto, esse tipo
de informação é parcial, preparada
justamente com o objetivo de convencer o
eleitor de que um determinado candidato
é o melhor. As ideias e opiniões expostas

na propaganda eleitoral não passaram por
uma verificação externa. Por isso, mais do
que nunca, é preciso avaliar com atenção
esse conteúdo.
Imprensa profissional
Aqui destacamos a importância da
imprensa como fonte confiável de
informação, por confrontar as afirmações
de políticos no período eleitoral com
outras fontes de informações e dados da
realidade sobre um determinado assunto,
evidenciando distorções e falseamentos
que algumas figuras apresentam em seus
discursos, ou validando as informações,
quando estas correspondem com
evidências da realidade. Entretanto,
mesmo a imprensa profissional pode
adotar um posicionamento político no
contexto eleitoral, o que não significa que
inventará mentiras sobre candidaturas
que não defende, embora possa promover
coberturas mais favoráveis a candidatos e
partidos específicos. Alguns veículos de
imprensa se posicionam claramente, em
seus editoriais, sobre as candidaturas que
defendem e isso é positivo, pois é
transparente para a audiência, que acessa
seus conteúdos tendo clareza do
posicionamento político do veículo. Nesse
sentido, é importante que o público
compare coberturas, acessando
informações de veículos que se
posicionam politicamente de forma
diferente uns dos outros, para garantir
uma leitura mais plural do cenário
eleitoral.
Agências de checagem
Outra vertente da imprensa profissional
são as agências de checagem,
especializadas em verificar informações
que viralizam nas redes. Caso as agências
identifiquem imprecisões ou mentiras
acerca das mensagens viralizadas, estas
comunicam ao grande público sua
descoberta. Alguns veículos jornalísticos
possuem departamentos de checagem e,
no contexto de seus portais de notícias,
informam sobre esse tipo de verificação.
Muitos veículos de imprensa, nas eleições
de 2020, ao mesmo tempo em que
promoviam debates entre candidatos a
prefeito de várias cidades brasileiras,
designaram profissionais para checar as
afirmações que faziam nesse contexto,

publicando posteriormente sobre
verdades, mentiras e imprecisões ditas
pelos postulantes ao cargo durante o
confronto de ideias.
Canais do TSE
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o
árbitro do processo eleitoral. É imparcial
com relação às candidaturas, mas está
atento ao cumprimento da legislação
eleitoral por parte dos partidos políticos e
da sociedade como um todo. Dessa forma,
o portal do TSE e os canais dos TREs
(Tribunais Regionais Eleitorais) e suas
páginas nas redes sociais são fontes de
informação seguras sobre as eleições.
Além de informações sobre candidatos e
partidos, o TSE e os TREs prestam um
serviço ao eleitor, informando sobre
regularidade do título de eleitor, locais de
votação e regras para votar.
Institutos de pesquisa
Por fim, apresentamos os institutos de
pesquisa eleitoral como fontes confiáveis,
uma vez que, a partir de metodologias
bem definidas, consultam um número
representativo de eleitores sobre suas
intenções de voto, para construir um
panorama acerca da preferência da
sociedade pelas candidaturas. É muito
comum que os institutos de pesquisa
anunciem resultados semelhantes por
adotarem metodologias parecidas na
abordagem dos eleitores, a fim de
conhecer suas preferências. A maior parte
dos institutos costuma abordar os
eleitores face a face, adotando margem de
erro de 2 pontos percentuais. Os que
abordam eleitores por telefone, têm
margem de erro de 2 a 3 pontos
percentuais. No entanto, tem se tornado
comum candidatos mal posicionados em
pesquisas eleitorais desqualificarem seus
resultados, incitando a desconfiança e, até
mesmo, espalhando dados mentirosos
sobre suas colocações na disputa eleitoral.
Por isso, é importante acompanhar a
evolução das pesquisas eleitorais pela
imprensa profissional, que dará
visibilidade ao levantamento de institutos
renomados e confiáveis.

Como posso contribuir para frear a
desinformação sobre eleições?
Este slide é o começo da última seção da
apresentação. A primeira orientação que
damos sobre como as pessoas podem
ajudar a frear a disseminação de
desinformação sobre eleições é buscando
mais informações, especialmente sobre
conteúdos não verificados recebidos por
aplicativos de mensagens e redes sociais.
É importante lembrar que supostos fatos
que parecem bombásticos ou de extrema
relevância, de interesse público nacional,
se não estiverem relatados em diferentes
veículos de imprensa, dificilmente serão
informações confiáveis.
Interrogue a informação
Neste slide, estimulamos, por meio de um
roteiro de perguntas, o questionamento
das informações que acessamos. A ideia é
compartilhar com o seu grupo que
podemos questionar a informação sob
diferentes perspectivas: propósito
(intenção da informação), audiência (para
quem a informação foi pensada), autoria
(identificação e confiabilidade de quem
produziu a informação), conteúdo
(confiabilidade e sustentação da
informação, a partir da apresentação de
evidências) e contexto (momento da
criação e da circulação da informação).
Leia para o seu grupo as perguntas do
quadro.
Lembre-se
Neste slide, resgatamos o protocolo
Quatro movimentos para checar a
informação, também presente no Módulo
3 - Muito Além das Fake News, do
EducaMídia 60+. Explique ao seu grupo
que esse protocolo estimula uma conduta
crítica e ativa diante da informação. Dessa
forma, aplicá-lo na verificação de
informações é uma forma de acessá-las
sem ingenuidade, contribuindo para
reduzir a vulnerabilidade diante da
desinformação. Explique para seu grupo
em que consistem esses quatro
movimentos:
- Pause: olhe para a mensagem e
pense sobre ela e o que ela
desperta em você.

-

-

-

Investigue a fonte: busque
informações sobre o autor do
conteúdo, sobre o veículo de
comunicação e até sobre os
especialistas e fontes citadas no
conteúdo. Tente responder se
autor, mídia e fontes citadas têm
credibilidade e autoridade para
abordar a questão e se apresentam
evidências acerca do que afirmam.
Busque mais: use um buscador
para encontrar mais informações
sobre o tema ou fato. Se o
conteúdo que você acessou for
confiável e relevante, ele
certamente estará presente em
outros provedores de informação.
Conheça o contexto: ao buscar
mais, veja se você encontra outras
informações que complementam o
conteúdo acessado ou que o
contextualiza melhor.

E ainda…
Por fim, apresentamos dicas finais de
como se relacionar com a informação de
modo responsável e propositivo. Basta ler
os tópicos e, se sentir necessidade,
colocá-los em discussão no seu grupo.

Nossas referências para quem desejar se
aprofundar em algumas fontes de
pesquisa utilizadas para esta
apresentação.

