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3/9 - Competência 2: Pegadinhas nos Temas



Vejamos um Vídeo.

Atenção:

Leia a proposta cuidadosamente;

O tema tem alguma "pegadinha”?



No vídeo, dois temas foram destacados:

1- Trote, brincadeira de mau gosto.

2- Escassez hídrica no Brasil: quais são 
as causas dessa mazela?



Vejamos outro Vídeo.

Atenção:

Plural X Singular

E X OU



No vídeo, estes temas foram destacados:

1- A persistência da violência contra a mulher.

2- Os impactos da Lei Seca

3- Intolerância racial: causas e consequências.

4- Alcoolismo na juventude: um problema 
familiar ou midiático?



Competência 2: Pegadinhas nos Temas

Vamos exercitar o olhar?

1- Qual o tema geral?

2- Tem alguma(s) pegadinha(s)?





































































ATENÇÃO !!!



2018 - 50 anos de...

Maio de 68
Movimento Estudantil
Passeata dos 100 Mil

Contracultura
Movimento Negro
Martin Luther King

...





Vamos ao tema da semana:

Os difíceis caminhos para encontrar a verdade
 em tempos de fake news.



Vídeo



Com o advento e evolução da comunicação via 
internet, a circulação de notícias aumentou 
bastante. No entanto, nem sempre essas 
informações são verdadeiras, já que não  há 
fiscalização e, quando há, ela é falha. 

 Fake News são notícias e informações falsas  
— ou modificadas — veiculadas na internet 
com o propósito de manipular pessoas e 
eventos. Elas também estão ligadas ao 
sensacionalismo, que visa chamar a atenção e 
obter “likes” para gerar lucro. 



Segundo pesquisa do Instituto Reuters para o 
estudo do Jornalismo, as redes sociais são a 
maior fonte de notícias para os brasileiros. E 
isso só aumenta, já que o percentual de 
pessoas que usam as redes sociais como fonte 
de notícias foi de 47% em 2013 para 72% em 
2016. 

Isso mostra que a repercussão de uma notícia 
falsa pode atingir inúmeras pessoas em poucos 
minutos e acarretar prejuízos morais e até 
mesmo financeiros. 



Algumas pessoas acreditam que as Fake News prejudicam 
apenas pessoas públicas, mas isso não é uma regra.É o 
caso de uma mulher em São Paulo que foi espancada até a 
morte depois acusada de sequestrar e matar crianças para 
fazer magia negra. Os boatos associavam seu nome e 
imagem ao crime e só após sua morte a verdade apareceu. 

Outra situação envolvendo Fake News foi a da vereadora 
Marielle Franco, que teve seu nome vinculado a mentiras 
com o intuito de desqualificar sua imagem. Uma das 
notícias foi a de que ela seria casada com um traficante e 
eleita por uma das maiores facções criminosas do país, o 
Comando Vermelho. Contudo tais informações eram 
inverídicas!

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-morta-apos-boato-em-rede-social-e-enterrada-nao-vou-aguentar.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-morta-apos-boato-em-rede-social-e-enterrada-nao-vou-aguentar.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-morta-apos-boato-em-rede-social-e-enterrada-nao-vou-aguentar.html


Confira algumas estatísticas que podem ajudar na 
construção da redação:

▪ Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), apontou que as notícias falsas se 
espalham 70% mais rápido que as verdadeiras;

▪ Segundo levantamento feito pela Psafe DFNDR — 
aplicativo de segurança para Android —, 8,8 milhões de 
brasileiros foram impactados com Fake News em três 
meses; 

▪ De acordo com o laboratório de segurança da DFNDR, 
95,7% das notícias falsas foram disseminadas pelo 
Whatsapp. 



É preciso um esforço para detectar as fake news e combatê-las e isso não 
é impossível. Há cuidados simples que podem ajudar a mudar esse 
cenário. Uma delas é verificar a fonte das notícias e não repassar sem a 
mínima análise. Veja algumas dicas no infográfico abaixo:

Isso é educação digital e deve ser usada para fortalecer a liberdade de 
expressão e o uso da internet de forma democrática.



Por fim, é preciso a criação de políticas públicas 
de conscientização em massa e de leis para 
penalizar os responsáveis pela criação de Fake 
News. Inclusive, há um projeto de lei ( que, 
dentre outras coisas, visa tipificar como crime a 
divulgação ou compartilhamento de informação 
falsa — ou incompleta — na internet.



Os difíceis caminhos para encontrar a verdade
 em tempos de fake news.

São realmente difíceis os caminhos para 
diferenciar o que é fake e o que é fato. Isso 
acontece principalmente em razão... e ...

Simplifique!!!


