O que são Fake News/
Notícias Falsas?
Fake news significa todo texto que, apesar de apresentar informações mentirosas,
quer parecer verdadeiro. Essas notícias falsas são publicadas na internet ou
enviadas por aplicativos de mensagem com o objetivo de conquistar cliques de
maneira fácil ou beneficiar algum político, partido, empresa, entre outros.
Muitas pessoas disseminam as fake news porque não checam a sua veracidade
antes de compartilhar nas suas redes sociais.

Como identificar as fake news?
• Considere a fonte: clique fora da história para investigar o site, sua missão e
contato. Se o fato foi publicado em apenas um site, é provável que seja mentira.
Lembre-se sempre de pesquisar em outros meios de comunicação confiáveis.
Clique nos links. Verifique se a informação tem suporte em outras notícias.
• Leia mais: títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história
completa? Leia o texto completo e tente entender se faz sentido. Não caia no
título “clickbait”, que serve apenas para fisgar leitores e gerar acessos.
• Verifique o autor: faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável?
Ele existe mesmo? As notícias relatam fatos que ocorreram, já a opinião
do autor traz a sua ideia sobre um assunto. Certifique-se de que a notícia
apresenta algum dado, documento ou fala de especialista. Em geral, esses
elementos ajudam a reforçar que determinado fato realmente aconteceu.
• Verifique a data: publicar novamente notícias antigas não significa
necessariamente que elas sejam relevantes atualmente. Muitos fatos do passado
são republicados como se fossem novos e se tornam fake news, gerando
confusão nos leitores. Se não possuir data em nenhum lugar, desconfie.
• Isso é uma piada? caso o conteúdo seja muito estranho, pode ser uma sátira.
Pesquise sobre o site e o autor. Não acredite em tudo o que lê. Pergunte a si
mesmo: esse fato faz sentido ou é muito absurdo? E mais: não compartilhe uma
notícia sem ter certeza de que é verdadeira. Um exemplo de site humorístico
que publica notícias falsas absurdas é O Sensacionalista. Leia com cuidado.
• É preconceito? avalie se seus valores e crenças próprios podem afetar o seu
julgamento. Desconfie de informações extremistas ou vagas. As fake news são
criadas para gerar compartilhamento por impulso ou raiva.
• Consulte especialistas: sua bibliotecária é a sua melhor amiga nesse
momento! Se tiver alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para
biblioteca@escolaviva.com.br. Ou também pode consultar sites de verificação
gratuitos como: Agência Lupa, Aos Fatos, Projeto Comprova e Fato ou Fake.
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