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Todos somos alvo de tentativas no sentido de nos influenciar, seja por razões políticas ou comerciais. 
Por vezes, estas tentativas apenas procuram atrair a nossa atenção e a nossa simpatia. Alguns alunos 
talvez já estejam cientes deste fenómeno, mas para outros poderá ser um novo conceito. Na turma, 
pode haver também alunos que recorrem a fontes de desinformação para obter notícias sobre 
determinados temas, ou que apenas acreditam em alguns elementos de desinformação. A verificação 
de factos é o instrumento mais poderoso que podemos utilizar para compreender o que é verdadeiro, 
no entanto, é muito moroso, o que impossibilita a verificação de todas as notícias. O truque é saber 
quando suspeitar.

Esta aula inclui um exercício para treinar os alunos a identificar conteúdos potencialmente 
manipulativos, e um debate sobre como se pode evitar ser influenciado. Chama também a atenção dos 
alunos para as suas próprias vulnerabilidades, com base na forma como consomem notícias e como 
expressam as suas opiniões.

A aula é uma combinação de atividades de grupo e apresentações. Inclui também sugestões de jogos 
sobre o tema, uma recomendação de leitura mais aprofundada e uma lista de organizações europeias 
de verificação de factos.

METODOLOGIA DURAÇÃO MATERIAIS
Apresentação inicial 
e jogo 

15 minutos - Um telemóvel (smartphone) para cada grupo

Exercício de grupo e 
debate

30 minutos - Computador, projetor e quadro branco

Apresentação final 10 minutos - Computador, projetor e quadro branco

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
ATITUDE

-  Os alunos tomam consciência...

... de sinais de alerta que indicam conteúdos manipulativos

... de que podem ser manipulados – como qualquer outra pessoa

ORIENTAÇÕES PARA OS PROFESSORES 
MÓDULO 7 - LITERACIA MEDIÁTICA
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CONHECIMENTO
-  Os alunos aprendem...

... o que é a desinformação e as principais razões subjacentes

... algumas técnicas de verificação de factos

... alguns exemplos concretos de medidas da UE contra a desinformação 

 

PASSO A PASSO

1. APRESENTAÇÃO INICIAL E JOGO 

CONFIGURAÇÃO

Os alunos estão sentados na sala de aula e o professor divide-os em pequenos grupos. O professor dá 
início à aula mostrando duas fotografias de notícias falsas (primeiro conjunto de diapositivos). 

PROCESSO
- Os alunos têm de dizer se pensam que as notícias são reais, ou se sentem que não são fiáveis, 

explicando porquê. Depois de cada grupo ter apresentado as suas ideias, o professor revela as 
soluções. Segue-se um debate com os alunos sobre diferentes fontes de notícias. Os alunos 
são convidados a enumerar as fontes que utilizam (ou conhecem, para os alunos mais jovens) 
para obter notícias sobre o que se passa na sociedade e no mundo. As respostas podem incluir 
jornais e revistas, televisão, rádio, meios de comunicação em linha, blogues, podcasts, redes 
sociais, amigos, etc.

- Escreva no quadro branco as fontes de informação mais utilizadas pela turma. Peça aos alunos 
que reflitam sobre as razões que os levam a pensar que uma fonte é fiável ou não. É fácil ou 
difícil de encontrar? Pode-se confiar nela? Conhecem o autor da história? Do mesmo modo, 
pergunte por que razão utilizam estas fontes, bem como os seus prós e os contras.

- Estabelecendo a ligação às imagens no início da apresentação, pergunte aos alunos se, 
ultimamente, têm visto notícias estranhas. Como? De onde provinha a notícia? Que tipo de 
fonte era? Por que foi comunicada? Por quem?

 É muito positivo que um aluno se lembre dos detalhes de uma notícia que lhe pareceu 
suspeita. No entanto, muitos alunos terão dificuldades em lembrar-se onde viram as notícias ou 
quem as escreveu. É mais fácil lembrarmo-nos de uma história do que do seu contexto. Se os 
alunos não se lembrarem de exemplos de notícias estranhas, terão oportunidade de fazer essa 
pesquisa mais tarde durante a atividade. 
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CONTEÚDO: DESCRIÇÃO DOS DIAPOSITIVOS 
1. Ser ou não ser engando: eis a questão 

Esta apresentação foi concebida como uma introdução sobre o tema da desinformação, especialmente 
a desinformação relacionada com a União Europeia e, consequentemente, com as instituições da UE, 
incluindo o Parlamento. Tem também como objetivo dar conselhos sobre a forma de evitar cair nas 
armadilhas usadas por intervenientes mal intencionados.

2. Introdução do tema: Fiável ou não?

Comecemos com um exemplo simples, que provavelmente não enganará ninguém, mas que apenas 
nos parecerá engraçado. Neste caso, seria ideal que os estudantes não só mencionassem que a história 
do OVNI não é credível, mas também que se pronunciassem sobre as imagens e os títulos. Com efeito, 
podemos encontrar neste exemplo várias caraterísticas típicas das notícias falsas: imagens manipuladas, 
palavras em maiúsculas, linguagem emotiva ou exagerada. A fonte é uma teoria da conspiração.

3. Fiável ou não?

Não fiável: neste caso, o truque consiste em verificar as fontes e em apurar se as alegações se alicerçam 
em provas concretas ou em estudos reconhecidos no mundo real (neste caso, tal não se verifica). Além 
disso, as fontes são duvidosas (atente-se no link do sítio Web e na conta Twitter).

4. Fiável ou não?

Não fiável: neste caso, o truque consiste em verificar as fontes e em apurar se as alegações são 
corroboradas por elementos de prova (neste caso, não são). Uma dupla verificação também ajuda, uma 
vez que as alterações climáticas estão cientificamente provadas.

5. Verdadeiro ou falso?

NOTÍCIAS VERDADEIRAS. Por mais inverosímil que o título pareça, trata-se, de facto, de uma notícia 
verdadeira. O vídeo anterior, publicado pelo Secretário de Estado do Rio de Janeiro responsável pela 
administração penitenciária, mostra Clauvino da Silva, traficante de droga condenado, no momento em 
que é detido por guardas prisionais quando tentava escapar disfarçado de mulher.

O vídeo foi publicado no YouTube pelo canal oficial da «Global News», o canal de notícias e assuntos 
de atualidade da «Global Television Network» do Canadá. A marca de verificação junto do nome da 
conta indica que se trata provavelmente de uma fonte fiável.

2. EXERCÍCIO DE GRUPO E DEBATE
CONFIGURAÇÃO
Exercício: a turma continua dividida em pequenos grupos. Cada grupo deve dispor de, pelo menos, um 
telemóvel (smartphone). 

PROCESSO
- Pedir aos alunos que consultem as suas fontes de notícias habituais e que procurem notícias 

ou outras publicações públicas nas redes sociais que lhes pareçam estranhas (excluindo 
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mensagens pessoais ou privadas), particularmente enganosas, ou simplesmente demasiado 
boas para serem verdadeiras. Em suma, devem procurar notícias que lhes tenham causado uma 
forte impressão e das quais se recordem bem precisamente por essa razão. Cada grupo deve 
procurar duas a três notícias diferentes a apresentar à turma. 

- Na apresentação dos seus exemplos, peça aos alunos que expliquem o que consideram ser o 
objetivo do autor. Se receberam a notícia de um amigo – pensam que o amigo tem consciência 
disso? Partilhariam esta informação com outros?

- Conduzir um breve debate sobre as razões das escolhas de diferentes alunos. A ideia é 
desencadear um debate sobre a forma como somos levados a partilhar notícias ou informações 
coerentes com as nossas ideias e convicções pré-existentes, sem verificar a sua validade ou 
o seu conteúdo. A mensagem desta atividade é a importância de ler o conteúdo antes de o 
partilhar, bem como de decidir se o conteúdo assenta em elementos de prova sólidos e fiáveis.

 Sugestões de perguntas para desencadear o debate:
 - Porque escolheste partilhar esse artigo?
 - Leste o artigo completo?
 - Na tua opinião, qual o argumento mais forte do artigo?
 - Achas que esse artigo é verdadeiro? Porquê?
 - Se tivesses uma posição diferente, terias partilhado o mesmo artigo?
 - Pensas que este artigo pode convencer as pessoas que não têm essa posição? Porquê?

- Opinião ou facto? Estabelecer uma distinção entre uma opinião e um facto.

- Em seguida, passar ao conceito de desinformação. Mostrar a definição (simplificada) de 
desinformação na apresentação

 Para referência: Definição da UE: a desinformação é entendida como informação 
comprovadamente falsa ou enganadora que é criada, apresentada e divulgada para obter 
vantagens económicas ou para enganar deliberadamente, podendo prejudicar o interesse 
público. Estes danos ao interesse público incluem ameaças contra os processos democráticos 
ou outros bens públicos, como o ambiente ou a saúde e a segurança dos cidadãos da União. 
A desinformação não inclui erros involuntários, sátira e paródia, nem notícias e comentários 
claramente identificados como partidários.

CONTEÚDO: DESCRIÇÃO DOS DIAPOSITIVOS 
6. A ATIVIDADE DE TURMA COMEÇA

7. Refletir sobre as nossas fontes de informação 

Solicitar aos alunos que consultem as suas fontes habituais de notícias e pesquisem notícias ou outras 
publicações nas redes sociais (mensagens que não sejam privadas) que lhes pareçam estranhas ou 
particularmente falaciosas, ou que sejam demasiado boas para serem verdadeiras. Em suma, devem 
procurar notícias que lhes tenham causado uma forte impressão e das quais se recordem bem 
precisamente por essa razão. Cada grupo deve procurar, pelo menos, um exemplo a apresentar ao resto 
da turma. 

8. Por que razão te parece estranho?

No quadro branco, escrever as fontes de informação mais utilizadas pela turma. Pedir aos alunos que 
reflitam sobre as razões que os levam a pensar que uma fonte é fiável ou não. Por exemplo: É de acesso 
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gratuito ou foi necessário pagar? É fácil ou difícil de encontrar? Podes confiar nas informações? Sabes 
quem escreveu a história?

Perguntar igualmente por que razão utilizam estas fontes, bem como os seus prós e contras. 

Pedir aos alunos que insiram os seus exemplos de histórias estranhas numa ou em várias das categorias 
propostas.

Fazer uma ligação com as imagens no início da apresentação – perguntar aos alunos se se depararam 
recentemente com notícias estranhas. Por que razão te parecem estranhas? De onde provém a notícia? 
Qual é a fonte? Por que razão foi escrita a história? Quem a escreveu?

Se um aluno se lembrar dos detalhes de uma notícia que lhe pareceu suspeita, isso é muito positivo. 
Mas muitos alunos terão dificuldade em lembrar-se onde viram as notícias ou quem as escreveu. É 
mais fácil lembrarmo-nos de uma história do que do seu contexto. Se os alunos não se lembrarem de 
notícias que lhes pareçam estranhas, terão oportunidade de fazer essa pesquisa mais tarde durante a 
atividade.

9. Opinião ou facto? 

Estabelecer uma distinção entre uma opinião e um facto.

O que é um facto? Um facto é algo que pode ser verificado e que se apoia em elementos de prova 
concretos.

O que é uma opinião? Uma opinião baseia-se numa crença ou num ponto de vista. Não se baseia em 
elementos de prova verificáveis. Algumas pessoas pensam que é o contrário. Perguntar aos alunos 
que olhem mais uma vez para os artigos e destaquem as partes que são opiniões, as que são factos 
retirados de uma fonte identificada e os que parecem factos, mas não mencionam as fontes. Pedir à 
turma que partilhe as suas conclusões.

10. O que é a desinformação?

Perguntar aos alunos se sabem o que é a desinformação. Confrontar os exemplos dos alunos com a 
definição. Poderão alguns desses exemplos ser considerados desinformação?

Em caso negativo, o que pode ser qualificado de desinformação? (Por exemplo, notícias ou opiniões 
desagradáveis, marketing, informações erradas ou mal-entendidos).

3. APRESENTAÇÃO FINAL
PROCESSO

- Reveja alguns problemas relacionados com a desinformação e saliente que qualquer pessoa 
pode ser enganada, especialmente quando:

 - há sentimentos fortes envolvidos (amor, medo, esperança);
 - a mensagem provém de alguém em quem confiamos;
 - a mensagem está em consonância com as nossas convicções.

- Ter consciência de que a desinformação existe e de que qualquer pessoa pode ser um alvo 
constitui um bom primeiro passo para se proteger.

 A verificação dos factos é um bom segundo passo, que pode também ser divertido: é como 
vestir a pele de um detetive, e os alunos podem divertir-se bastante. O processo de verificação 
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de factos é, na maior parte dos casos, bastante moroso, mas os alunos não devem sentir-se 
desencorajados, uma vez que, muitas vezes, as características específicas de um elemento de 
informação revelam muito sobre a qualidade da mensagem veiculada. 

- Explicar a diferença entre informação falsa e desinformação. [O professor pode decidir utilizar (ou 
não) este conteúdo, dependendo do público. A temática visada é mais adequada para alunos entre 
os 16 e os 18 anos de idade]  

- Identificar «notícias falsas»

 Sugestões para a verificação de factos [ver a imagem da bússola na apresentação]

- Identificar boatos («hoaxes») e «trolls»

 1. Como posso verificar a fiabilidade de um perfil numa rede social?

 Ícone de conta verificada: as figuras públicas e algumas pessoas no Twitter e noutras redes 
sociais solicitam que as suas contas sejam marcadas como «verificadas» para evitar perfis falsos 
e utilizações inadequadas.

 Se uma conta não está verificada, mas pensas que deveria estar, é melhor ser prudente e fazer 
verificações adicionais.

 Histórico da conta: verifica a cronologia dos conteúdos publicados, a rede de amigos e 
seguidores, os «likes» e outros indícios para perceber se uma conta foi criada para um fim 
específico, por exemplo, para intervir num debate político ou para publicidade.

 Sinais de alerta: contas com poucos seguidores ou que pareçam «bots»; as mensagens 
publicadas estão concentradas num único momento; inexistência de conteúdo original 
publicado, mas apenas partilhas de conteúdo de outras contas.

 2. O que são caça-cliques (clickbaiting) e como posso reconhecê-los?

 Os caça-cliques são conteúdos exagerados ou desonestos criados e utilizados com a intenção 
de levar os utilizadores a clicar numa ligação. Este tipo de conteúdo tem frequentemente:

 - títulos em maiúsculas;
 - um tom exagerado (como «ÚLTIMA HORA» ou «PARTILHE» em maiúsculas);
 - títulos incompletos. 

 Todas estas abordagens incitam-nos a abrir ligações, o que, por sua vez, gera receitas para os 
criadores de caça-cliques através de publicidade. Este método pode também ser utilizado para 
recolher dados sobre nós, que são depois reutilizados para marketing ou para outros fins.

 3. Como posso verificar se uma imagem é autêntica, se foi utilizada noutro contexto ou se foi 
manipulada?

 Mesmo um vídeo pode ser descontextualizado ou utilizado como um veículo para propagar 
desinformação. Por conseguinte, é importante saber como reconstruir a sua origem e o seu 
contexto.

CONTEÚDO: DESCRIÇÃO DOS DIAPOSITIVOS 
11. Qual é o problema da desinformação?

Voltar ao conceito de opiniões e factos
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12. A desinformação pode causar danos verdadeiros na vida real. 

Exemplo de desinformação que causa danos.

13. Disinformation can put people’s life at danger 

Exemplo: a utilização de conselhos de saúde incorretos pode convencer as pessoas a não procurarem 
tratamento médico, a subestimarem ou a sobrestimarem uma determinada doença. Esta imagem sobre 
a COVID-19 é um bom exemplo.

16. «Notícias falsas» (fake news): de que trata?

[O professor pode decidir utilizar este slide (ou não) dependendo do público. A temática visada é mais 
adequada para alunos com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos]

A desinformação não é o único tipo de informação suscetível de causar danos aos seus alvos, mas 
tem muitas nuances. A ênfase no que é falso versus verdadeiro não é assim tão importante. Muita 
desinformação comporta uma parte de verdade. Os erros acidentais não são geralmente nefastos 
(mas podem ser). 

Relativamente à propagação: a desinformação pode ser propagada intencionalmente, no quadro de 
uma estratégia ou de um modelo empresarial. Pode também ser propagada de forma inocente ou 
inadvertida, devido, por exemplo, à falta de conhecimento ou de literacia mediática.

Informação falsa: é informação falsa que é difundida, sem que exista necessariamente uma intenção 
de lesar quem quer que seja. Exemplo: uma imagem utilizada noutro contexto pode ser interpretada 
de uma forma totalmente diferente. Tal pode ser intencional ou não. A desinformação, por seu turno, é 
difundida com a intenção clara de induzir em erro e de enganar.

17. Distinguir o verdadeiro do falso

Ter consciência de que a desinformação existe e de que qualquer pessoa pode ser um alvo já constitui 
um bom primeiro passo para se proteger.

18. A história triste, mas verdadeira, da vaca Penka 

«Uma vaca búlgara chamada Penka escapou da sua quinta e atravessou acidentalmente a fronteira 
sérvia. Duas semanas mais tarde, o dono de Penka recebeu uma chamada da polícia sérvia para vir 
buscar a vaca, que tinha sido identificada graças à etiqueta na orelha. Essa etiqueta é obrigatória para 
todas as vacas da UE.

Mas quando o proprietário da Penka quis voltar a entrar na Bulgária, os guardas alfandegários 
pediram lhe que apresentasse documentos comprovativos de que o animal estava de boa saúde. 
Trata-se de um procedimento normal nas fronteiras para quem pretende entrar na UE. Infelizmente, o 
proprietário da Penka não dispunha desses documentos e a vaca acabou apreendida pela autoridades 
búlgaras. A Penka ficou de quarentena e poderia mesmo ter sido abatida se lhe tivesse sido detetada 
alguma doença. A sua entrada na Bulgária não podia simplesmente ser autorizada  porque não tinha 
documentos: é assim que a UE procura prevenir a propagação de doenças animais perigosas que 
poderiam ser transmitidas aos seres humanos.

O caso foi noticiado pela primeira vez por uma organização búlgara de defesa dos direitos dos animais. 
A imprensa internacional pegou na história, publicando artigos que expressavam a sua indignação com 
a «burocracia de Bruxelas». Além disso, foi objeto de grande atenção nas redes sociais. Em poucos dias 
surgiu em centenas de órgãos de comunicação em todo o mundo, sempre narrada exatamente da 
mesma forma.
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A Penka produziu um efeito de bola de neve. A sua história ilustra como um pequeno incidente 
divertido pode dar origem a toda uma narrativa para alguém explorar e apontar um dedo acusador à 
burocracia da UE, ignorando completamente as razões concretas para os controlos fronteiriços.

Esta história, não sendo totalmente «falsa», acabou como um caso de desinformação, uma vez que 
foi utilizada para distorcer a realidade por razões políticas e comerciais, transformando um controlo 
fronteiriço de rotina num debate mundial anti UE.»

19. A bússola da verificação de factos

O processo de verificação de factos é, na maior parte dos casos, bastante moroso, mas os alunos 
não devem sentir-se desencorajados, uma vez que, muitas vezes, as características específicas de 
um elemento de informação revelam muito sobre a qualidade da mensagem veiculada. Reconhecer 
«notícias falsas»: a dividir em informação enganosa e desinformação (explicar a diferença!). 

Sugestões: 
 - Ler o artigo completo – há uma correspondência entre o título e o conteúdo? Como posso 

verificar a fiabilidade de um sítio Web? Análise do endereço URL: verificar sempre se se trata 
do sítio Web original ou se o URL contém uma ligeira modificação no nome ou na extensão: 
a ideia é que um leitor distraído ou apressado não se dê conta deste pormenor. Os sítios 
Web de desinformação utilizam os nomes de fontes de notícias bem conhecidas, mas 
alteram pequenos detalhes.

 - Procurar a história na Internet – há outras fontes que confirmam a história?
 - De que tipo de fontes se trata?
 - Verificar a data e o autor: as figuras públicas nas redes sociais, assim como os órgãos de 

comunicação social e os jornalistas, dispõem frequentemente de contas «verificadas». 
Muitas vezes, os profissionais da indústria da informação têm sítios Web ou outros perfis 
públicos que podem ajudar os utilizadores a encontrar essas pessoas e o seu trabalho.

 - Verificar se as imagens parecem estranhas ou manipuladas. Se for o caso, podes fazer uma 
pesquisa inversa no Google Images.

 - Uma reflexão sobre o contexto pode ajudar a avaliar as informações: imagina que um 
fabricante de telefones anuncia que as vendas duplicaram. Insiramos o seguinte contexto: 
era dezembro, época de Natal, as lojas ofereciam muitos descontos, ou seja, comprar um 
telefone era simplesmente um pouco mais barato. Isto é óbvio, não é? O mesmo acontece, 
com frequência, também no debate público.
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OUTROS RECURSOS

Definição de desinformação em diferentes línguas incluída no relatório «Como identificar “notícias 
falsas”».

Jogos em linha sobre desinformação:

 - The Bad News Game (várias línguas) e Bad News Game for Kids (menos línguas). Cria as tuas próprias 
notícias falsas. Versão normal, a partir dos 15 anos de idade. Versão para crianças, a partir dos 8 anos 
de idade.

 - Fakescape (CZ e EN). Jogos que ensinam os alunos a «escapar» às notícias falsas. A pedido e gratuito 
para os professores. A partir dos 13 anos de idade.

 - Fakey (EN). Jogo que ensina a literacia mediática e como as pessoas interagem com as informações 
falsas. A partir dos 16 anos de idade.

 - Escape Fake (DE and EN). Aplicação de jogo descarregável que ensina a literacia mediática de forma 
lúdica. A partir dos 15 anos de idade.

 - Millab (EN, GE, AR, AZ). Jogos divertidos para jovens sobre como identificar notícias falsas, «trolls» ou 
ciberassédio. A partir dos 12 anos de idade.

 - Troll Factory (EN). O jogador veste a pele de «trolls» que criam notícias falsas. A partir dos 16 anos de 
idade.

Listas de organizações de verificação de factos em vários países da UE

 - Poynter Institute 
 - Facebook
 - O grupo de trabalho da UE contra a desinformação e a campanha «Pense antes de partilhar»

Este módulo foi desenvolvido pelo Parlamento Europeu e não pelo autor dos outros módulos. 

Contacto: 
Unidade do Porta-Voz - Parlamento Europeu
europarl-spox@europarl.europa.eu. 
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599386
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599386
https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
https://www.fakescape.cz/en
https://fakey.iuni.iu.edu/
https://escapefake.org/en/home-4/
http://millab.ge/en/
https://trollfactory.yle.fi/
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/2593586717571940
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/

