
 

 

 

1) AS FAKE NEWS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS À SOCIEDADE. 

 

“Os avanços conquistados pela internet trouxeram incontestáveis benefícios à humanidade, mas 
a reboque, alguns malefícios à sociedade, como notícias falsas disseminadas no âmbito das redes 
sociais digitais, sem o menor escrúpulo. A situação-problema deste artigo são as fakes news nas 
redes sociais digitais e suas consequências à sociedade. A hipótese é que as fakes news acarretam 
prejuízo às pessoas e, não raro, suas famílias. Objetiva-se com a presente pesquisa investigar de 
que forma as fakes news influenciam negativamente a vida em sociedade. A relevância deste 
trabalho é despertar a família e a sociedade para a consciente utilização da internet e das redes 
sociais digitais, transformando-as em instrumento de edificação e em veículo de notícias verídicas, 
úteis e positivas.” 

Autores: Vitória Matheus Teixeira, Amanda Duarte Marcos, Maria Luísa Horácio Gomes Machado, 
Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral 

 

Texto completo (PDF): 

 

Sites:  
http://pat.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/9675 

 
file:///C:/Users/CEICA/Downloads/9675%20(1).pdf 

 

file:///C:/Users/CEICA/Pictures/fake%20news%20artigo.pdf 

 

 

2) FAKES NEWS (cartilha) 

“Uma notícia falsa pode colocar em risco a imagem e a vida de uma pessoa...”  

Relaciona 7 tipos de fake News e orienta como identificá-las e combatê-las. 

Site: http://repam.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Cartilha-Fake-News.pdf 

 

 

 

http://pat.educacao.ba.gov.br/conteudos-digitais/conteudo/exibir/id/9675
file:///C:/Users/CEICA/Downloads/9675%20(1).pdf
file:///C:/Users/CEICA/Pictures/fake%20news%20artigo.pdf
http://repam.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Cartilha-Fake-News.pdf


 

 

3) BOATOS (cartilha) 

Aborda as seguintes questões:  

• problemas trazidos pelos boatos; 

• Como identificar um boato e combatê-lo; 

• outras fontes de informações falsas; 

• como se manter informado. 
 

Site: https://cartilha.cert.br/fasciculos/boatos/fasciculo-boatos-slides.pdf 

4) COMO FALAR DE NOTÍCIAS FALSAS EM SALA DE AULA: OS PROFESSORES PRECISAM ORIENTAR 
OS ESTUDANTES PARA QUE ELES SEJAM CAPAZES DE IDENTIFICAR O QUE É CONFIÁVEL DO QUE 
NÃO É. 

A autora propõe o desenvolvimento de práticas participativas com os alunos sobre o tema, de 

modo que despertem a visão crítica, responsabilidade e reflexão no combate à desinformação. 

Vale muito a pena a leitura! 

https://cartilha.cert.br/fasciculos/boatos/fasciculo-boatos-slides.pdf


 

FAKE NEWS (notícias falsas) 

 

 

 

Texto completo/Site: 

https://novaescola.org.br/conteudo/12158/como-falar-de-noticias-falsas-em-sala-de-aula 

 

 

Referência: 

GAROFALO, Débora. Nova escola, 24. jul. 2018. Disponível em:  < 

https://novaescola.org.br/conteudo/12158/como-falar-de-noticias-falsas-em-sala-de-aula >. 

Acesso em:  15 jun. 2020. 

“Débora Garofalo é professora da rede Municipal de Ensino de São Paulo, Formada em Letras e Pedagogia, 

Mestranda em Educação pela PUCSP, colunista de Tecnologias para o site da Nova Escola.”  

 

 

 

 

O texto apresenta alguns 

pontos relevantes que 

podem ser discutidos e 

trabalhados em sala de 

aula com os alunos:  

 

 

• Como ocorre o 

compartilhame

nto destas 

informações;  

 

• Checagem de 

notícias falsas; 

 

• Como 

trabalhar em 

sala de aula 

 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/12158/como-falar-de-noticias-falsas-em-sala-de-aula
https://novaescola.org.br/autor/511/debora-garofalo
https://novaescola.org.br/conteudo/12158/como-falar-de-noticias-falsas-em-sala-de-aula


 

5) FAKE NEWS: QUAIS OS IMPACTOS DAS NOTÍCIAS FALSAS NO SEU NEGÓCIO? 

“O fenômeno das fake news cresce diariamente, a ponto de muitas vezes não conseguirmos 
distinguir a notícia verdadeira da falsa. Nossos celulares, e-mails e redes sociais são inundados por 
esse conteúdo que, muitas vezes, além de falso, é também difamatório e ofensivo, pois visa atacar 
terceiros, e não somente confundir o público leitor através de uma mentira ... Imagine só um vídeo 
ou uma publicação falsa, denegrindo a imagem de sua empresa, aparecendo como primeiro link 
do Google Search, ao pesquisar pelo nome de empresa?!” 

Trata-se de uma leitura bastante interessante, pelo fato de levantar inúmeros pontos acerca da 
problemática das Fake News. 
Apesar de ser um texto voltado para os negócios, recomendo a leitura, pois além de destacar os 
impactos negativos que podem causar a qualquer empresa e/ou instituição, o texto aponta 
também para os inúmeros danos possíveis que podem afetar os indivíduos. O mesmo orienta a 
utilização de sites de checagem de notícias, como: Agência Lupa, Aos Fatos, Truco, Boatos.org, E-
farsas, Fato ou Fake e como um cidadão pode identificar uma fake news e seu possível 
enquadramento na lei.  
Afirma e conclui que a “Evolução tecnológica com consciência, segurança jurídica, ética e 
humanidade são os pilares para uma sociedade pós-moderna e contemporânea à beira da 
5a Revolução Industrial”. 
 

Texto completo/Site: 

https://www.istoedinheiro.com.br/fake-news-quais-os-impactos-das-noticias-falsas-no-seu-negocio-

como-esse-fenomeno-pode-acabar-com-a-reputacao-da-sua-empresa/ 

 

TRUZZI, Gisele. Fake news: quais os impactos das notícias falsas no seu negócio? Isto é dinheiro, 10 maio 
2019. Disponível em:  < https://www.istoedinheiro.com.br/fake-news-quais-os-impactos-das-
noticias-falsas-no-seu-negocio-como-esse-fenomeno-pode-acabar-com-a-reputacao-da-sua-
empresa/>. Acesso em:  15 jun. 2020. 

Gisele Truzzi é advogada especialista em Direito Digital e fundadora da Truzzi Advogados. 

 

6) Fake News: Mentiras na Internet e suas consequências 

 

Produzir, receber e passar a diante uma notícia falsa pode pôr em risco a imagem e a vida uma 

pessoa. Antes de compartilhar uma informação duvide e cheque a fonte. 

Canal:  Tvtreba 
Canal Oficial do TER-BA 
 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=N3Zed-yovKg&feature=youtu.be 

https://www.istoedinheiro.com.br/fake-news-quais-os-impactos-das-noticias-falsas-no-seu-negocio-como-esse-fenomeno-pode-acabar-com-a-reputacao-da-sua-empresa/
https://www.istoedinheiro.com.br/fake-news-quais-os-impactos-das-noticias-falsas-no-seu-negocio-como-esse-fenomeno-pode-acabar-com-a-reputacao-da-sua-empresa/
https://www.istoedinheiro.com.br/autor/gisele-truzzi/
https://www.istoedinheiro.com.br/fake-news-quais-os-impactos-das-noticias-falsas-no-seu-negocio-como-esse-fenomeno-pode-acabar-com-a-reputacao-da-sua-empresa/
https://www.istoedinheiro.com.br/fake-news-quais-os-impactos-das-noticias-falsas-no-seu-negocio-como-esse-fenomeno-pode-acabar-com-a-reputacao-da-sua-empresa/
https://www.istoedinheiro.com.br/fake-news-quais-os-impactos-das-noticias-falsas-no-seu-negocio-como-esse-fenomeno-pode-acabar-com-a-reputacao-da-sua-empresa/
https://www.youtube.com/watch?v=N3Zed-yovKg&feature=youtu.be

