
FAKE NEWS – O COMBATE     Como identificar e combater desinformação? 

 

Vamos conversar? Para discutirmos 

esse tema juntos, responda as 

seguintes perguntas no caderno: 

 

Você compartilha as notícias que recebe 

nas redes sociais? 

Você checa se uma notícia é verdade 

quando recebe pelo WhatsApp? 

Já recebeu ou enviou alguma 

mensagem falsa que parecia ser 

verdadeira? 

Você sabe o que são fake news?  

 

 

O que são as notícias falsas (ou fake news)? 

São textos que se parecem com notícias de verdade. Possuem um layout semelhante ao 

de um site de notícias tradicionais, citam dados e, às vezes, trazem supostas afirmações de 

especialistas entrevistados. As informações apresentadas podem ser completamente 

falsas, mescladas com elementos reais – como afirmações de algum político embasada 

por dados inexistentes, por exemplo – ou distorcidas. 

 

TIPOS DE FAKE NEWS 
 

Segundo o First Draft, projeto da Universidade Harvard, nos EUA, existem sete tipos de 

notícias falsas 

1) SÁTIRA OU PARÓDIA: Sem o objetivo de enganar, são piadas que imitam o jeito de uma 

forma de notícia. 

2) CONTEÚDO FABRICADO: Conteúdo 100% falso, feito com o objetivo de enganar o leitor. 

3) CONTEÚDO MANIPULADO: Quando imagens ou notícias são alteradas para passar 

mensagem diferente da original. 

4) CONTEÚDO IMPOSTOR: Atribui dados falsos a uma fonte conhecida. Acontece quando 

são citados estudos ou pesquisas que não existem. 

5) CONTEXTO FALSO: Imagens ou falas retiradas do contexto em que foram produzidas. 

6) CONTEÚDO ENGANOSO: Quando dados reais são usados para levar a uma conclusão 

inadequada. 

7) CONEXÃO FALSA: Quando fotos, títulos ou legendas não estão de acordo com o 

conteúdo do texto (que pode até não conter erros). 
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IMPÉRIO ROMANO – A PRIMEIRA FAKE NEWS 

A prática de usar informações para atacar adversários ou atender interesses políticos é 

antiga. Em 44 a.C., a República Romana passou pelo que é considerado pelo relatório “Um 

guia rápido sobre a história das notícias falsas e desinformação”, do International Center 

for Journalists (UCFJ), como a primeira notícia falsa registrada. Uma das figuras políticas da 

época, Otaviano travou uma guerra de propaganda política contra o rival Marco Antônio, 

gravando em moedas frases que manchavam a reputação de seu adversário. Era uma 

campanha difamatória, que construía a imagem de imperador bêbado e corrompido por 

Cleópatra e pelo Egito. 

A diferença é que rumores desse tipo, com o advento da internet, circulam com muito mais 

velocidade e volume por todo o mundo em diferentes mídias e com tons de notícias reais. 

Além disso, na era digital, é muito mais fácil criar uma notícia falsa e torná-la disponível na 

rede do que criar uma moeda física e fazê-la circular no mercado. 

 

Qual o problema de passar uma notícia falsa adiante? 

As consequências de compartilhamentos automáticos diante de mensagens alarmistas 

podem ser graves. Em 2017, uma corrente de WhatsApp falsa sobre um grupo que estava 

sequestrando crianças na Índia levou ao assassinato de sete possíveis suspeitos. A história 

que circulava no aplicativo, entretanto, era completamente falsa. Nenhum sequestro de 

crianças havia sido reportado na área descrita pela mensagem. 

No Brasil, já há pelo menos um caso 

registrado que levou à morte de 

uma mulher porque pessoas 

acreditaram em uma informação 

falsa que circulou em redes. 

 

 

 

Notícias falsas podem levar pessoas a cometer atos violentos como linchamento e até à 

morte de pessoas inocentes, porque muita gente acreditou que aquelas eram notícias de 

verdade. 

Com a popularização de redes sociais, a produção e a divulgação de mentiras foram 

intensificadas. Antes de compartilhar, é preciso se questionar: quem é essa pessoa que fala 

no áudio? De onde ela veio? Há algum outro registro sobre este fato? 

 



COMO PESSOAS OU GRUPOS MAL INTENCIONADOS ESPALHAM FAKE NEWS? 
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1) Perfis falsos: Criadores de notícias errôneas fazem perfis parecidos aos de pessoas reais 

para compartilhar as informações. 

2) Bots: Robôs que são, na verdade, programas de computador criados para repetir 

mensagens e publicar informações falsas. 

3) Até viralizar: O conteúdo falso é publicado nas redes sociais e replicado pelos robôs. O 

objetivo é fazer com que ele apareça nas páginas de pessoas reais e que elas o 

compartilhem. Por vezes, grupos políticos se aproveitam e reforçam o coro da 

desinformação. 



INVESTIGUE / VERIFIQUE / CHEQUE AQUILO QUE VOCÊ LÊ: Não é preciso ser jornalista ou ter conhecimentos profundos de técnicas de 

checagem para verificar se as informações de uma notícia são confiáveis. Veja as dicas abaixo: 

 



Vamos exercitar o nosso aprendizado de hoje! 

É FAKE OU FATO? 

Assista ao vídeo abaixo e identifique se ele contém uma informação falsa ou 

verdadeira sobre formas de tratamento para Covid-19? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=OwDx-

LsHLlg&feature=emb_logo 

 

No caderno, conte como você fez para descobrir a veracidade ou não da 

informação que é dada no vídeo. 
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