
Não caia em
‘fake news’



O que você já 
ouviu falar sobre 
desinformação?

Imagem: Christine Daniloff / MIT News



Fake news 
não é 
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/


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


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

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

CRIADO PARA 
ENTRETER

CRIADO PARA 
INFLUENCIAR 

IDEIAS OU AÇÕES
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Se é fake, 
não pode 
ser news.

Notícia
• é objetiva (o tom é neutro? 
apresenta fatos?) 
• é equilibrada (mostra diferentes 
pontos de vista?)
• apresenta evidência (os fatos têm 
sustentação?)
• cita especialistas (quem disse? as 
fontes têm credibilidade?)
• pode ser atribuída a alguém (quem 
é o autor? uma organização? é 
independente ou tem alguma 
motivação política ou financeira?)



“Fake news” 
são
• inverdades
• fabricações
• mentiras

Mas outros tipos 
de conteúdo  
também podem  
contribuir para a 
desinformação.



Estes 
exemplos 
não são o 
mesmo que 
fake news:

Sátira ou 
humor
Fonte: Sensacionalista



Notícias 
tendenciosas

Esta universidade americana 
deu uma bolsa de USD 22 mil 
para um imigrante sem 
documentos. 
Isto é bom ou ruim?

Compare a linguagem.
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Opinião

Infelizmente, artigos 
de opinião nem sempre 
estão claramente 
identificados. 

Busque identificar se há  
linguagem tendenciosa 
ou interesses ocultos. Heterossexuais 

Organizados 
por um 

Ambiente Moral
“A homossexualidade não é
um direito humano.”



Conteúdo 
patrocinado 
(pago)

Parece notícia… 
mas tem a finalidade 
de vender algo. 
É publicidade! 



Jornalismo
“preguiçoso”

Problema frequente em 
reportagens científicas, 
em que informações 
complexas são necessárias 
para explicar os fatos.



Erro de 
reportagem

Boatos e inverdades 
publicados sem apuração 
durante um acontecimento 
que ainda está em evolução.

Veja mais (vídeo)

https://www.huffpostbrasil.com/2013/04/22/boston-bombings-media-mistakes_n_3135105.html


Erro de 
reportagem

O “Boimate” – ‘reportagem’ 
satírica publicada sem a 
devida apuração.



Caça-
cliques

Que tipo de 
linguagem o 
caça-cliques usa? 
Por quê?



“Você JAMAIS vai acreditar que duas estrelas se envolveram numa briga no tapete vermelho na 
noite passada!! CLIQUE para saber qual starlet eles estavam disputando!! ”



Por que 
as pessoas 
propagam 
informações 
falsas?
• para enganar (hoax)
• para ganhar dinheiro
• para persuadir 
  (mudar crenças e ideias)



Por que 
chamar algo 
de “fake 
news” 
quando 
não é falso?

Organizações de jornalismo como CNN, BBC e The New York 
Times foram acusadas de espalhar informações falsas pelo 
presidente Donald Trump. Outros líderes mundiais também já 
fizeram o mesmo.



Por que estamos vivendo 
uma crise de 

desinformação?



Poluição informacional: 

A tempestade perfeita

Crise 
econômica 
da mídia 

tradicional

Pulverização 
da autoria 

qualquer um 
pode produzir 

e publicar

Baixo 
letramento 

informacional 
X alto uso 
das redes

Plataformas 
como 

‘porteiros’ da 
informação / 
efeito ‘bolha’

Viés de confirmação 
notícias enganosas 
se espalham mais e 

com mais velocidade

Ferramentas de criação 
acessíveis - de tweets 
falsos até ‘deep fakes’



Fake news 
causam 
problemas 
reais.

A desinformação 
pode causar 
uma crise de 
saúde pública...

FAKE 



… ou episódios 
de ódio e 
violência. 



Como podemos 
verificar a credibilidade 

da informação?



Fuja da desinformação
6 perguntas para analisar se um texto de mídia é confiável 

E.S.C.A.P.E. Junk News desenvolvido por NewseumEd

EVIDÊNCIAS
Os fatos se 
sustentam?

Procure informações 
que possam ser 
verificadas: nomes, 
números, lugares, 
documentos.

FONTE
Quem criou isto, 
e posso confiar 
nesta fonte?

Considere todos os 
envolvidos na 
publicação e 
divulgação: quem 
escreveu, quem 
publicou, quem 
financiou, 
agregadores de 
conteúdo, usuários 
das mídias sociais.

CONTEXTO
Qual é a história 
maior?

Avalie se isto é toda 
a história ou parte 
dela, e considere as 
outras forças em 
jogo: eventos da 
atualidade, 
tendências culturais, 
objetivos políticos, 
interesses 
financeiros. 

AUDIÊNCIA
Para quem 
isto foi criado?

Identifique 
tentativas de 
agradar a um 
público específico 
ou um determinado 
tipo de pessoa, 
através de escolha 
de imagens, técnicas 
de apresentação, 
linguagem ou 
conteúdo. 

PROPÓSITO
Por que 
isto foi criado?

Procure pistas sobre 
a motivação: a 
missão do editor, 
linguagem ou 
imagens 
persuasivas, táticas 
de monetização, 
agendas explícitas 
ou implícitas, 
chamados à ação. 

EXECUÇÃO
Como esta infor- 
mação está sendo 
apresentada?

Observe como a 
forma de 
apresentação afeta o 
impacto da 
mensagem: estilo, 
gramática, tom de 
voz, escolha de 
imagens, 
diagramação e 
elementos gráficos.

https://newseumed.org/


Verdadeiro 
ou falso?
Por quê?

DICA:
Avalie a fonte 





Verdadeiro 
ou falso?
Por quê?

DICA:
Analise as evidências

Fonte: Rare

“Temporada de iguanas: autoridades na Flórida pedem aos 
moradores que matem os lagartos sempre que possível. ”

https://rare.us/rare-animals/florida-iguana-hunting/


Agora é sua vez de ser 
um detetive da informação!
Quantas você consegue verificar em 15 minutos?

Acesse bit.ly/fakenewsdesafio

Respostas em bit.ly/fakenewsrespostas

http://bit.ly/fakenewsdesafio
http://bit.ly/fakenewsrespostas


Isto é confiável?

As flores no entorno  
do acidente nuclear 
de Fukushima 
sofreram mutações 
genéticas?

“Não há muito mais a dizer, isto é o  que acontece quando flores 
nucleares têm defeitos de nascença.”



Isto é confiável?



Isto é confiável?

É verdade que uma 
cidade no Canadá 
começou a ter água rosa 
nas torneiras 
repentinamente?

“Cidade canadense pede desculpas por água 
cor-de-rosa”



Isto é confiável?

O  Whatsapp passará 
a avisar aos 
motoristas distraídos 
quando o farol abrir?



Isto é confiável?

É verdade que a  
Red Bull terá que 
indenizar os 
consumidores que 
não ganharam 
asas?



Isto é confiável?

É real o flagrante deste 
homem resgatado em 
Brumadinho abraçando o 
bombeiro que o salvou?



Isto é confiável?

É verdade que 
um juiz  proibiu 
uma cidade 
inteira de tocar 
música?



Isto é confiável?

Será que um 
policial à paisana 
achou uma arma 
dentro de um 
trenzinho de 
brinquedo?



Isto é confiável?

As FARC 
convidaram a Miss 
Universo para 
tentar encerrar a 
guerrilha de mais 
de meio século?



O que você pode fazer
para ajudar a combater
a desinformação?



Pratique o ceticismo saudável:

“Epa! Peraí, o quê?!”

A informação 
causou em você 
choque, surpresa 

ou raiva?

Pause! Não 
passe adiante 

ainda.

Dedique um 
momento para 

investigar a 
informação.

Parte de um TEDX criado por Erin Gibson

https://youtu.be/LawMNRr6AtU


EDUCAMÍDIA

Não tem autor? 
Não compartilhe!!
Se a informação 

é anônima ou não vem 
de fonte confiável, 
não compartilhe! 

Parece 
suspeito? Faça 

uma busca.
Procure as palavras- 

chave ou parte 
do título + ‘falso’ 

ou ‘fake’.

Use o bom senso!
É ultrajante? 

Faz você ficar zangado? 
Parece estranho ou mesmo 

bizarro? Provavelmente 
estão tentando 
manipular você.

Não compartilhe!



Reflexão
O que você leva desta aula?



APOIO


