Informação nas eleições
Fontes conﬁáveis para votar bem informado

Informação serve para
nos ajudar a tomar
decisões.
Mas com tanta fake
news e desinformação,
quais são as fontes
conﬁáveis para
considerar no contexto
das eleições?
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“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.
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Além das fake news, outros
conteúdos podem ser classiﬁcados
como desinformação.
Entre o que é totalmente conﬁável
e a mentira absoluta há várias
nuances.
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Desinformação
Pode ser um conteúdo
verdadeiro, mas…

— manipulado.
— simpliﬁcado.
— tendencioso.
— enviesado.
— satírico.
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Podemos ainda estar
diante de opinião ou
propaganda sem
perceber. Por isso, é
fundamental saber
avaliar informações.
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Por que é importante prestar
atenção nisso no período
eleitoral?
Element5 Digital / Pexels
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Podemos nos inﬂuenciar por mentiras e
difamações sobre o processo eleitoral.
Eleições no Brasil
podem ser fraudadas

Voto impresso é melhor
que voto eletrônico
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Podemos nos inﬂuenciar por mentiras e
difamações sobre o processo eleitoral.
Eleições no Brasil
podem ser fraudadas
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Voto impresso é melhor
que voto eletrônico
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Podemos nos
inﬂuenciar…
— Mentiras e difamação sobre o processo
eleitoral.
— Conteúdos opinativos, a favor ou contra um
partido ou candidato.
— Propaganda eleitoral explícita ou disfarçada.
— Coberturas tendenciosas ou enviesadas
do processo eleitoral.
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Formas
soﬁsticadas de
desinformação
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Deep Fake
— Mentira profunda, construída
com estratégias de manipulação
soﬁsticadas.
— Usa inteligência artiﬁcial para
trocar o rosto de pessoas ou
cenários em vídeos.
— Essa técnica de manipulação
está ﬁcando cada vez mais realista,
exigindo de nós mais cuidado.
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Fonte: YouTube / OCP News

Deep Fake
Ainda que alguns vídeos sejam
feitos com a intenção de
entreter ou satirizar, essa técnica
pode ser nociva quando aplicada
em mensagens com a intenção
de atacar a integridade de
pessoas ou instituições.

Fonte: YouTube / BBC News Brasil
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Firehosing
— Propagação de mentiras em
larga escala e em ﬂuxo constante.
— O uso de uma variedade de
plataformas para disseminar uma
mentira aumenta a sensação de
legitimidade do conteúdo.
— O objetivo dessa estratégia é
garantir o monopólio da primeira
impressão sobre algo ou alguém.
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Onde encontrar informações
conﬁáveis sobre eleições?
geralt / pixabay
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Propaganda eleitoral
— Informações parciais sobre
partidos e candidatos.
— É válida para conhecer
programas de governo e
posicionamentos das candidaturas.
— Insuﬁciente para tomar decisões
sobre candidaturas ou conhecer a
fundo os candidatos.
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Imprensa proﬁssional
— Jornalismo faz a mediação entre
políticos e instâncias de poder e a
sociedade.
— Essa mediação consiste em
apurar, veriﬁcar e evidenciar se o
que políticos dizem e fazem têm
fundamento na realidade.
— Importante comparar coberturas
e acessar diferentes veículos, que
têm posicionamentos diferentes.
AbsolutVision / pixabay
EDUCAMÍDIA 60+

Agências de checagem
— Jornalismo especializado em
veriﬁcar informações que viralizam
nas redes.
— Desmentem mentiras ou
conﬁrmam informações que
circularam de modo informal.
— Nas eleições de 2020,
veriﬁcaram dados apresentados
por candidatos em debates,
apresentando inconsistências.
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Canais do TSE
— O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) é a instância jurídica máxima
da Justiça Eleitoral brasileira.
— Isso signiﬁca que o TSE é árbitro
das eleições, estando atento às
violações da legislação eleitoral.
— O portal do TSE e dos TREs
(Tribunais Regionais Eleitorais)
prestam informações isentas sobre
as eleições e serviços ao eleitor.
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Institutos de pesquisa
— Realizam pesquisas de intenção
de voto, dando um panorama
sobre as preferências dos eleitores.
— Metodologias diferentes podem
levar a números diferentes.
— Imprensa proﬁssional dá ampla
visibilidade aos resultados das
pesquisas de institutos renomados.
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Como posso
contribuir para frear a
desinformação sobre
eleições?
Diante de um conteúdo que
parece bombástico, busque mais
informações, para tentar se
certiﬁcar de que não se trata de
uma mentira. Se é algo relevante,
vários veículos de imprensa
abordarão o assunto.
towﬁqu barbhuiya / Canva
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Interrogue a informação:
PROPÓSITO

●
●

O que essa mensagem desperta em mim?
Qual foi a intenção de quem a criou?

AUDIÊNCIA

●
●
●

Essa mensagem foi criada para mim?
A mensagem parece querer agradar alguém? Quem?
A quem ela parece se destinar e por quê?

AUTORIA

●
●

Quem a produziu?
Esse(a) autor(a), mídia ou fontes usadas são conﬁáveis e adequadas?

CONTEÚDO

●

A informação se sustenta? O(A) autor(a) apresenta evidências que
comprovam suas aﬁrmações?

CONTEXTO

●
●

Quando o conteúdo foi criado e como chegou ao público?
Há outros conteúdos disponíveis sobre isso?
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Lembre-se:
QUATRO MOVIMENTOS PARA CHECAR A INFORMAÇÃO

Pause

Olhe um pouco
para essa
mensagem.
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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 SIFT de Mike Caulﬁeld.

E ainda…
— Compartilhe apenas conteúdos da imprensa proﬁssional ou de
agências de checagem, que veriﬁcaram ou desmentiram uma
desinformação.
— Nos grupos dos aplicativos de mensagens, caso amigos ou parentes
compartilhem fake news ou informações manipuladas ou tendenciosas,
use o canal para compartilhar conteúdos de fontes conﬁáveis que sirvam
de contraponto ao conteúdo postado.
— Não bata boca ou se desgaste. No entanto, não silencie diante de uma
desinformação. Contribua para que sua rede interrogue as informações
que recebe.
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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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