Nem sempre é fácil dizer adeus às férias, à praia ou às brincadeiras de verão e regressar à escola. Para tornar o regresso às aulas mais
fácil e divertido preparamos um conjunto de dicas e de recursos para uma navegação segura e consciente da Internet.
Fake News ou Notícias Falsas, são um fenómeno cada vez mais frequente, potenciado pelas plataformas online. Pela facilidade e
velocidade com que é possível veicular desinformação (seja este ato inocente ou premeditado), o fenómeno das Fake News pode ser
encarado como uma ameaça ao debate livre e informado e à democracia.
As notícias falsas podem indicar a vontade deliberada de distribuir desinformação ou boatos, através dos diferentes meios de
comunicação, com motivações políticas, económicas ou até pessoais, contribuindo para fenómenos de sensacionalismo. Embora as Fake
News não sejam per si limitativas da Liberdade de Imprensa, podem deturpar a informação veiculada pela comunicação social e
consequentemente minar a credibilidade da mesma. Desta forma, a desinformação faz-nos caminhar para um mundo em que os
cidadãos terão dificuldade em confiar em quaisquer fontes de informação, online ou offline, pelo receio destas informações serem
manipuladas ou distorcidas.
Este fenómeno tornou-se tão evidente e prioritário que grandes plataformas como o Facebook e a Google estão a desenvolver
mecanismos que auxiliem na identificação de conteúdos falsos online. No entanto, a maior ferramenta contra este fenómeno é o
desenvolvimento do sentido crítico dos utilizadores.
Assim, a melhor forma de contrariar este fenómeno passa por questionar os conteúdos que consumimos, nomeadamente verificar:
1) a reputação de quem publica o conteúdo e questionar as intenções desta publicação;
2) a data de publicação do conteúdo;
3) as fontes utilizadas para o desenvolvimento do conteúdo;
4) … Se ainda não estás certo da validade dos conteúdos, pesquisa o mesmo tópico noutros websites.
Além disso, é igualmente importante contrariar o impulso de partilhar um conteúdo antes de o ler e evitar websites e perfis conhecidos
por publicarem conteúdos sensacionalistas.
Este recurso faz parte da campanha da rede europeia Insafe #back2school. Encontra os restantes postais da campanha em
http://www.internetsegura.pt/campanha-back2school. Aqui também poderás encontrar o recurso selecionado pelo Centro Internet
Segura, dedicado a este tema: “Como se Espalham as Notícias Falsas”.

