Os perigos da informação falsa
e como ajudar as crianças a reconhecê-la

Uma farsa (ou “hoax”, em inglês) é uma história falsa que se faz passar por
verdadeira. Pode se tratar de uma brincadeira ou de informação mais elaborada
sobre temas da atualidade, saúde, entre outros. Por exemplo, é muito comum ler
nas redes sociais ou websites a afirmação de que algo provoca câncer ou faz mal às
pessoas, sob premissas totalmente inventadas.
Como podemos ver, uma farsa na Internet pode chegar a ter consequências graves.
Mas se um adulto com boa formação às vezes tem dificuldade para detectar
farsas e notícias falsas, como podemos esperar que nossos filhos consigam?
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Com o surgimento do e-mail, as farsas e as noti-
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Qual é o propósito das farsas e das
notícias falsas?

Então, o que você pode fazer para ajudá-los?

As farsas e histórias falsas existem por diferentes

você a se manter alerta quando você ou sua famí-

motivos. Os menos perigosos podem começar

lia se depararem com uma farsa.

Vejamos os principais conselhos que ajudarão
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Ajude seus filhos a verificar a fonte

tro episódio diferente do qual se está falando. En-
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exemplo, se uma história viral mostra fotos da In-
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Ensine seus filhos onde e como buscar evidências.
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Examine a evidência

notícias falsas.

A maioria das farsas e notícias falsas que se compartilham sempre inclui alguma “prova” visual,
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Ligar as antenas do ceticismo

como uma imagem ou um vídeo. Normalmente,

A maioria dos pais quer que seus filhos se com-

são fotos tiradas de contexto ou pertencem a ou-
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Pratique o que fala

deixá-los usar a internet e as redes sociais, você

Como ocorre com tudo, as crianças tendem a re-
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fletir o comportamento de seus pais. Se você não
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quer que seus filhos acreditem nas farsas e as com-

deiro apenas porque um adulto, familiar ou ami-
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go compartilhou.

nem em casa, nem na internet. Se você o fizer sem
querer, explique que foi um erro, conte como você

Há muitas contas nas redes sociais dedicadas ex-

se deu conta de que era uma farsa e por que acredi-

clusivamente a compartilhar farsas e notícias fal-

tou a princípio.

sas. Isso é feito por bots artificiais guiados por algoritmos. Mas você pode aprender a detectá-los,

Não apenas aprendemos com os erros dos demais,

já que usam a mesma linguagem sensacionalista

mas, através de uma comunicação aberta, você

e carregada de retórica que os websites de notí-

pode ajudar seus filhos a aprender com os exem-
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mo conteúdo muitas vezes nas mesmas horas do
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dia. Para ensinar seus filhos a detectar bots e per-

nossos filhos.

fis falsos de redes sociais, analisem isso com eles e
os ajudem a refletir.

Queremos mais Digipais para capacitar as crianças
e ensiná-los a navegar com segurança.
Você está pronto para se juntar a nós neste desafio?
www.digipais.com.br

