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RESUMO 

 

As desinformações, popularmente conhecidas como fake news, ganharam 
notoriedade a partir de 2016, não só por seu impacto político, mas por sua influência 
em diversos aspectos sociais, tais como saúde e meio ambiente. As desinformações 
possuem a capacidade de enviesar a percepção da realidade, afetando 
negativamente a vida pessoal e/ou profissional dos sujeitos, podendo levá-los a 
fazerem escolhas equivocadas. A educação midiática apresenta-se como uma das 
possíveis soluções para esse problema, pois incentiva o uso e a interpretação crítica 
das informações disponíveis nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC). Dentro desse contexto, desenvolveu-se uma pesquisa com a finalidade de 
elaborar um jogo educativo que aborda tais questões de forma reflexiva e oportuniza 
o letramento midiático dos estudantes e professores do IF Baiano, Campus Catu. As 
pesquisas teóricas subsidiaram a criação do jogo online (www.fatooufake.me), 
desenvolvido sobre a plataforma Microsoft.Net Core 3.1, em formato de site 
responsivo. Após a publicação do jogo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio 
da aplicação de um questionário com perguntas de resposta aberta. Os resultados da 
pesquisa apontam para a capacidade do jogo em promover o letramento midiático e 
demonstram o seu potencial educativo, principalmente no desenvolvimento cidadãos 
e profissionais mais críticos. Além disso, notou-se que o jogo pode servir como uma 
ferramenta de coleta de dados. Com a finalidade de incentivar o uso do jogo e 
apresentar a sua aplicação para os educadores, essa pesquisa, também, resultou em 
uma Sequência Didática (SD) para um curso on-line que aborda a Educação Midiática 
e em um Manual de uso. 
 
Palavras-chave: fakenews; desinformação; educação midiática; jogo 
educativo; letramento midiático, formação profissional, formação cidadã. 
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ABSTRACT 

 

 

Misinformation, popularly known as 'fake news', has gained notoriety since 2016, not 
only for its political impact, but also for its influence on various social aspects, including 
issues related to health and the environment as well. These kinds of publications could 
bias the perception of reality and facts, negatively affecting the personal and/or 
professional lives and leading them to make mistaken choices throughout lifetime. The 
media education, or media literacy, showed up as one of the possible solutions to this 
problem, as it encourages the use and critical interpretation of information available in 
Information and Communication Digital Technologies (ICDT). Thus, this research 
aimed to develop an educational game that addresses these issues into a reflective 
way and provides opportunities for media literacy of students and teachers at IF 
Baiano, Catu Campus. As a methodological approach, theoretical research was 
carried out on the related themes, and furthermore, educational objects aimed at media 
literacy were analyzed. This research supported the creation of the game 
<fatooufake.me> which, after being published, was applied and tested. Although the 
survey results are not yet conclusive about how much the game helps to promote 
media literacy, its results demonstrate huge potential as educational and data 
collection tool. To encourage the game use and present its application to educators, 
this research also originated a Didactic Sequence (DS) for an online course that 
addresses media education and a manual for the use of the educational object 
developed. 
 
Keywords: fake news; misinformation; media education; educational game; media 
literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 2016, o Dicionário Oxford (BBC, 2018) elegeu “post-truth”, pós-verdade, 

como a palavra do ano, cuja definição no referido Dicionário se apresentava como um 

adjetivo que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na 

formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal. A publicação 

ainda afirmou que o termo “pós-verdade” vinha sendo muito usado na última década, 

mas que em 2016, por conta do referendo Brexit no Reino Unido e da eleição 

presidencial nos Estados Unidos, esse termo se tornou mais frequente, estando, em 

muitos casos, associado à palavra “política”.  

Genesini (2018, p. 47) afirma, em uma percepção geral, que “[...] a epidemia de 

notícias falsas” induziu os eleitores a tomarem decisões baseadas, prioritariamente, 

nas emoções, preconceitos e crenças pessoais, deixando de lado a razão e os fatos 

objetivos. Essa percepção enviesada da realidade e dos fatos pode afetar, 

negativamente, a vida pessoal e/ou profissional dos sujeitos, levando-os a escolhas 

equivocadas ao longo da vida. 

Se “pós-verdade” foi eleita pelo Dicionário Oxford como palavra do ano de 2016 

(BBC, 2018), em 2017 foi a vez da expressão “fake news” ser eleita pelo Dicionário 

Collins (2017). Segundo Strongren (2019), “fake news” não é um termo novo, 

originalmente se referia aos programas de televisão que usavam o formato jornalístico 

para fazer humor. Mas em 2015, o termo ganhou um novo sentido: designar notícias 

falsas com conteúdo maldoso. Esse novo significado ganhou notoriedade, a partir de 

2016, não só por seu impacto político, mas por sua influência em aspectos sociais, de 

forma geral, incluindo desinformação sobre temas relacionados à saúde e ao meio 

ambiente. (STRONGREN, 2019). 

A expressão “fake news” foi popularizada nas mídias sociais e nos discursos 

políticos. Em muitos casos, a expressão foi utilizada para descredibilizar a imprensa 

e os profissionais da comunicação. Por essa razão, e devido a sua  imprecisão, 

existem muitas controvérsias quanto ao uso desse termo no ambiente acadêmico. 

Strongren (2019) identifica três correntes existentes nesse debate sobre a 

conceituação e uso do termo “fake news”: 



12 
 

• A primeira defende que esse termo deve ser substituído por outros mais 

acurados como; “informação imprecisa” (misinformation) e “desinformação” 

(disinformation).  

• A segunda corrente, apesar de admitir o caráter polissêmico do termo, 

defende o seu uso, por reconhecer a sua relevância social.  

• Já, a terceira corrente, propõe o uso do termo “junk news” (notícias inúteis ou 

pobres) com o termo tem o objetivo de destacar sua capacidade de rápida 

propagação e “viralização”. 

O problema em generalizar o que é “fake news” é que isso pode dificultar a sua 

identificação e ocultar os crimes, como fraudes eleitoral ou econômica, que estão por 

trás dessas manipulações de notícias. Para Alves e Maciel (2020) existe uma 

dificuldade na compreensão e definição do fenômeno das “fake news”, que geram 

diversos tipos de distorções nas medidas para combatê-las.  

Nesse trabalho, devido à relevância social, o termo “fake news” foi mantido e 

usado como sinônimo de desinformação. Aqui, a expressão “fake news” é utilizada 

para se referir às informações que, embora tenham aparência de notícia verdadeira, 

foram comprovadamente manipuladas ou que são, intencionalmente, enganosas, 

produzidas e publicadas para desinformar quem as recebe e possuem finalidades 

ideológicas, econômicas e/ou políticas. Posetti e Kalina (2021) citam como exemplo 

de desinformação; os conteúdos que promovem tratamentos sem comprovação 

científica com a intenção de obter lucro ou algum tipo de benefício para quem os 

produziu. 

Esta pesquisa teve por finalidade desenvolver um jogo educativo que aborda as 

“fake news”, os ambientes social e tecnológico que às favorecem, de forma reflexiva 

e pedagógica para, com isso, oportunizar o letramento midiático e a formação cidadã 

dos estudantes e professores do IF Baiano, Campus Catu.  

Após a revisão de literatura, partiu-se para uma pesquisa amostral de objetos de 

aprendizagem1, jogos educativos, existentes no mercado sobre o tema educação 

midiática e desinformação. Com esses conhecimentos teóricos,  desenvolveu-se o 

 
1 Reategui, Boff e Finco (2010) definem objetos de aprendizagem como materiais pedagógicos digitais 

que estimulam, auxiliam e facilitam os processos de ensino-aprendizagem. Jogos educativos se 
enquadram como um objeto de apredizagem. 
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jogo educativo, www.fatooufake.me. Além disso, um Manual de uso foi desenvolvido 

(APÊNDICE A), nesse documento, os principais recursos do jogo são apresentados, 

e os educadores são convidados a produzirem fases para adaptar o fatooufake.me 

para o seu campo de conhecimento. A proposta do Manual é, além de facilitar o uso, 

incentiva aos educadores que se apropriem e apliquem o jogo em contextos 

pedagógicos. Essa pesquisa, também, resultou em  uma Sequência Didática – SD – 

(APÊNDICE B) para exemplificar e ilustrar o uso do jogo educativo em sala de aula. 

No contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT) - que visa à produção de conhecimento, numa perspectiva 

interdisciplinar, com o objetivo de integrar o campo do trabalho com a ciência, a cultura 

e a tecnologia - esse trabalho dialoga com a linha de pesquisa "Práticas Educativas 

em Educação Profissional e Tecnológica (EPT)". Mais especificamente com o 

macroprojeto 1, "Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e 

não formais de ensino na EPT", e o macroprojeto 3, "Práticas Educativas no Currículo 

Integrado", pois o jogo fatooufake.me foi desenvolvido para ser um recurso didático a 

ser aplicado em contexto pedagógico, em qualquer disciplina escolar, para, dessa 

forma, promover o letramento midiática de maneira transversal, permitindo que o 

estudante tenha acesso a uma formação, não apenas técnica ou profissionalizante, 

como também, uma formação integral. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Abordar temas como desinformação e "fake news" em um jogo educativo pode 

oportunizar o letramento midiático para estudantes do IF Baiano,Campus Catu? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A educação escolar, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL,1996), deve vincular-se ao mundo do trabalho, ao exercício da cidadania e  

às práticas sociais. E, ao pensar nos processos formativos do sujeito, não se pode 

deixar de considerar as tecnologias, sobretudo as Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC), que mediam e, ao mesmo tempo, impactam nas relações 

humanas da sociedade e nas práticas profissionais.  
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A atual Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta para a necessidade de 

ações educativas que promovam, não apenas a formação para o trabalho, como 

também, a inclusão digital e o letramento midiático. O documento prevê o uso das 

tecnologias, tanto de forma transversal, sendo trabalhada em diversas disciplinas, 

como de forma explícita, em disciplinas voltadas para os estudos de tecnologias. A 

BNCC, de modo indireto, incentiva o desenvolvimento de competências que são 

relativas ao letramento midiático: na lista das 10 competências gerais da educação 

básica; a quinta competência envolve a compreensão e utilização de TDIC nas 

práticas sociais de forma significativa, reflexiva e ética para se comunicar, disseminar 

informações e produzir conhecimentos. Além disso, a sétima competência diz respeito 

a saber argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. (BRASIL, 

2018a).  

Com isso, o jogo educativo, fatooufake.me, foi desenvolvido com a intenção de 

incentivar os estudantes a serem mais ativos na busca pelo conhecimento, 

compreendendo as contradições, os processos de produção e disseminação das 

informações que circulam nas TDIC. A proposta é que, ao desenvolverem o 

letramento midiático, os estudantes consigam distinguir as notícias falsas e/ou 

tendenciosas de textos opinativos, publicidades, sátiras, dentre outros. 

As interações inseridas no jogo educativo foram elaboradas para promover 

reflexões sobre as “fakes news” e para ajudar os estudantes a distiguirem informações 

baseadas em fatos de desinformação, contextualizando-as. A ideia é que os jogadores 

transponham os conhecimentos adquiridos no jogo para o seu cotidiano, nas ações 

reais e de moralidade (VYGOTSKI, 1991) e que, com isso, eles sejam incentivados a 

combater a desinformação, a refutar conteúdos falsos, com base em dados confiáveis, 

e a dialogar e conviver com ideias e realidades diferentes. 

Atualmente, mais do que antes, as escolas devem se dedicar à formação integral 

e cidadã do sujeito, construir valores sociais, incentivar o senso crítico, despertar nas 

pessoas o espírito investigativo, bem como questionador, desenvolver habilidades 

cognitivas, como automotivação, autopercepção, controle das emoções, empatia e 

habilidades interpessoais para formar cidadãos ativos, capazes de participar da vida 

política da sua sociedade. “Os sistemas educacionais devem mudar sua ênfase 

principal em transmitir conhecimento, para desenvolver no estudante o hábito de 

http://fatooufake.me/
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buscar constantemente o conhecimento ao longo de sua vida”2 3. (BANDURA, 2002, 

p. 4 apud 2017, p. 88).   

Para uma prática educativa transformadora, é importante lembrar que existem 

conteúdos que vão além das disciplinas tradicionais, afinal, conteúdos de 

aprendizagem são todos aqueles que possibilitam o desenvolvimento das 

capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social. Assim, 

para a construção do produto educativo, fruto dessa pesquisa, buscou-se abordar 

diferentes categorias de conteúdo, a saber: conceituais, procedimentais e atitudinais. 

(ZABALA,1998). 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Promover o letramento midiático e a formação cidadã nos estudantes do IF Baiano, 

Campus Catu. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desenvolver um jogo para estimular os estudantes a serem críticos quanto à 

existência de “fake news” nos diversos meios de comunicação e oportunizar o 

letramento midiático; 

• Elaborar um Manual de uso do jogo para incentivar a sua aplicação em contextos 

pedagógicos; 

• Organizar uma Sequência Didática (SD) para um curso on-line que promova o 

letramento midiático. 

 

 
2 The hope and future of people in a knowledge-based global society that is rapidly changing reside in 

their capacities for continual self-development and self-renewal. Educational systems must change 
their emphasis from mainly imparting knowledge to teaching students how to educate themselves 
throughout their lifetime. They have to be adaptable and proficient self-directed learners. Education 
for self-directedness is now vital for a productive and innovative society. (BANDURA, 2002, p. 4). 

3  Ressalta-se que a citação de Bandura não apresenta uma tradução efetivamente e sim, uma 
interpretação, cuja ideia retrata a informação que a autora deste trabalho quer realmente enfocar. Eis 
o motivo pelo qual foi colacada a citação no original da língua inglesa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O QUE HÁ POR TRÁS DO JOGO: LETRAMENTO MIDIÁTICO  

 

Com as medidas de distanciamento social recomendadas para conter a 

disseminação da Covid-19, as TDIC passaram a desempenhar um papel fundamental 

para minimizar os impactos econômicos e sociais resultantes do atual estado de 

pandemia. Essas tecnologias, mais do que antes, tornaram-se o principal meio de 

comunicação entre as pessoas, o mediador entre os cidadãos e serviços públicos e, 

até mesmo, com as aulas remotas, o principal ambiente de ensino e aprendizagem. 

Essa necessidade de manter o distanciamento social não só acelerou o processo de 

expansão das TDIC, como evidenciou a desigualdade social existente no Brasil, 

desigualdade essa que limita o acesso à informação a parcela mais vulnerável da 

população.  

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no último trimestre de 2019, portanto, antes da pandemia da Covid-

19, existia uma diferença relevante quanto ao uso da internet entre estudantes da rede 

pública e privada de ensino. (BRASIL, 2019). Segundo dados publicados pelo 

Instituto, 98,4% dos estudantes da rede privada utilizavam a internet, contra 83,7% 

dos da rede pública de ensino. A diferença entre percentuais, torna-se ainda mais 
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visível nas regiões norte e nordestes, onde apenas 68,4% e 77,0% dos estudantes da 

rede pública utilizam a internet, enquanto, na rede privada, esses percentuais sobem 

para 88,6% e 91,3%, respectivamente. (BRASIL, 2019).  

Apesar da pesquisa ter sido realizada antes do cenário da Covid-19, ela 

apresenta um panorama das dificuldades que milhões de estudantes enfrentam, 

atualmente, para realizar atividades remotas nesses meses em que as Instituições de 

Ensino encontram-se fechadas. Outra pesquisa, mais recente, realizada pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) 

entre os meses de junho e setembro de 2020, demostrou que as principais barreiras 

enfrentadas pelos estudantes, ao frequentarem aulas remotas no período da 

pandemia da Covid-19, foram dificuldades de conversar com os professores para tirar 

dúvidas, a falta ou baixa qualidade da conexão à internet e a falta de estímulo para 

estudar. (CETIC, 2021). 

A preocupação quanto à desigualdade no acesso à internet entre os estudantes 

brasileiros chegou ao Congresso Nacional e ganhou a forma de Projeto de Lei nº 3477 

de 2020, também conhecido como “PL da Conectividade”. O Projeto de Lei prevê, no 

período da pandemia, o acesso à internet aos estudantes e professores das redes 

públicas de ensino. Embora tenha sido aprovado no Congresso, o “PL da 

Conectividade” foi vetado integralmente pelo Executivo Federal. Segundo o atual 

Ministro da Educação, Milton Ribeiro, a melhor alternativa para garantir o acesso à 

internet seria o Projeto de Lei nº 9165 de 2017, que possui como objetivo garantir as 

condições necessárias para estimular o uso das tecnologias como ferramenta 

pedagógica na rede pública de educação básica. (CÂMARA, 2021). Enquanto a 

questão é debatida em Brasília, milhões de estudantes permaneceram sem aulas 

nesse período de pandemia.  

Nota-se que garantir o acesso à internet a todos os brasileiros ainda é um 

desafio, que envolve não só questões políticas, como também de infraestrutura, 

porém, é importante ressaltar que garantir apenas o acesso não assegura a plena 

formação do cidadão. É necessário ir além, é importante desenvolver habilidades, 

conhecimentos e atitudes para que, tanto os indivíduos, como a sociedade tirem 

melhores proveitos das informações disponíveis nas TDIC.  
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Segundo Horton Jr. (2007), uma forma de se promover um acesso igualitário e 

enriquecedor às informações disponíveis nas TDIC é através do letramento midiático 

que possui três pilares: acessar a mídia, entender criticamente as mídias e saber se 

expressar e produzir conteúdo:  

• Acessar a mídia, envolve conhecimentos e capacidade técnicas para 

usar hardware e software, como por exemplo; ter acesso à internet, saber 

navegar pelos sites e conteúdos disponíveis nas TDIC, armazená-los (os 

conteúdos) e consultá-los quando necessários. Além disso, ter noção sobre 

as legislações e outros regulamentos na área, tais como, liberdade de 

expressão e proteção de privacidade.  

• Entender criticamente as mídias, inclui as habilidades de compreender, 

interpretar, contextualizar e criticar as informações, isso abrange saber 

diferenciar estilos textuais como metáforas, ironia, textos jornalísticos, dentre 

outros. Saber verificar a confiabilidade das fontes e conseguir ter uma opinião 

própria sobre os conteúdos que tem acesso e usá-los de forma enriquecedora 

gerando conhecimento para si e para a sociedade. 

• Expressar e produzir conteúdo, consiste em interagir com as mídias, se 

posicionar sobre as informações, saber expor o seu ponto de vista e suas 

ideias de forma clara. Envolve, também, dialogar com o outro, respeitando as 

diferentes opiniões, e tornar-se cidadãos mais ativos e participativos na 

construção de uma sociedade mais democrática e justa.  

Assim o letramento midiático ajuda a compreender o papel social dos meios de 

comunicação e a desenvolver habilidades de autoexpressão. Além disso, estimula, 

nos sujeitos, a capacidade investigativa e o senso crítico para analisar os conteúdos 

que recebem, criam e compartilham.  

O letramento midiático pode ser desenvolvido através da educação midiática ou 

por meios de práticas pedagógicas rotineiras que incentivem o uso e a interpretação 

crítica das mídias deve, também, evidenciem, para os sujeitos, como os fatores 

culturais impactam e são impactados pelas mídias, tanto positiva, quanto 

negativamente. Resumidamente, pode-se afirmar que o letramento midiático, como 

propõem Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong e Cheung (2013), permite que as 
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pessoas busquem, avaliem, usem e criem informações nas mídias, a fim de atingirem 

suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais. 

Esse trabalho foca, principalmente, em estimular o estudante a analisar 

criticamente as mídias, saber se expressar e produzir conteúdo. O jogo educativo que 

foi desenvolvido, ao longo desta pesquisa, teve como propósito possibilitar que os 

seus jogadores desenvolvam habilidades básicas para criticarem e analisarem 

informações, e se tornarem cidadãos e profissionais bem-informados. Isso pode 

ajudá-los a usar as informações e ideias disponíveis nas TDIC para tomarem 

decisões, ao longo da vida, de forma mais precisa e completa. Dessa forma, a 

intenção do jogo é promover o letramento midiático entre os seus usuários. 

Para Ferrari, Ochs e Machado (2020), a análise crítica da mídia consiste em criar 

o hábito de ler as mídias de forma reflexiva, essa leitura envolve: 

•  entender o papel e a influência da mídia na sociedade, incluindo aqui as 

plataformas de mídias sociais;  

•  compreender o direito à comunicação e a garantia da liberdade de expressão, 

importante acrescentar a defesa da democracia;  

•  reconhecer o ponto de vista, o partidarismo e objetivo por trás das informações; 

•  ter domínio  sobre os mecanismos de produção e circulação de informações 

na grande mídia e em outros meios de comunicação;  

•  entender a nova lógica de comunicação que fundiu os papéis de autor e 

consumidor de informações e quais são as consequências dessa fusão;  

•  refletir sobre a poluição informacional, considerando as suas causas e 

consequências;  

•  considerar e criticar a comunicação das marcas por meio de canais próprios, 

parcerias, conteúdo patrocinado e influenciadores, para saber diferenciar 

conteúdo espontâneo de publicidade.  

Quanto à competência de se expressar e produzir conteúdo, Ferrari, Ochs e 

Machado (2020) defendem que envolve as habilidades de:  

• fazer uso adequado de imagens, áudio e outros recusos midiáticos; 
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• compreender a linguagem própria de cada mídia e saber dialogar com e 

nessas diferentes mídias;  

• ter consciência de suas escolhas criativas e estéticas;  

• analisar as vantagens e desvantagens de cada ferramenta segundo o seu 

objetivo;  

• praticar a análise e a autorreflexão, enquanto autor.  

Dessa forma, o jogo educativo, fatooufake.me, tentou abordar todas essas 

habilidades, de forma lúdica e interativa, através de temas retirados das mídias sociais 

ou sugeridos por professores. Além de um jogo educativo, o jogo fatooufake.me foi 

elaborado para ser um instrumento de coleta de dados, a fim de entender o 

conhecimento prévio dos estudantes sobre os temas abordados nas simulações 

propostas pelo jogo e, também, traçar perfis sobre os jogadores; isso possibilita uma 

intervenção pedagógica mais focada e adequada aos conhecimentos dos estudantes. 

Trazer para a aula uma variedade de textos autênticos e decodificá-
los de forma crítica e cotidiana é uma maneira de aproximá-la do 
universo do aluno, com chances muito grandes de ampliar o 
aprendizado não só do componente curricular mas do modo como 
selecionamos as informações, entendendo os tipos diferentes de 
mensagens e o modo como chegam até nós. (FERRARI; OCHS; 
MACHADO, 2020, p. 54). 

 

A Educação Midiática engloba, tanto o letramento midiático, como o letramento 

informacional. Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong e Cheung (2013) apresentam a 

diferença entre esses dois tipos de letramento:  

• Informacional se preocupa mais com a localização, organização e acesso à 

informação, bem como, com o uso ético das informações e com as habilidades 

que envolvem a acesso e processamento delas. Ou seja, o letramento 

informacional enfatiza a importância do acesso à informação e o uso ético 

dessas;  

• Midiático se dedica à compreensão do papel e função dos meios de 

comunicação, busca avaliar criticamente os conteúdos midiáticos, 

considerando o seu importante papel social para a construção e manutenção 



21 
 

de sociedade livre e democrática, além de estimular a autoexpressão, a 

produção de conteúdos agregadores, a participação e o engajamento social. 

 
Na prática, a educação midiática envolve ensinar os estudantes a buscarem e 

checarem as informações, além de criarem e publicarem conteúdos agregadores que 

atendam aos princípios democráticos.  

Ferrari, Ochs e Machado (2020) defendem que os estudantes devem ser 

incentivados a “entrevistar”, confrontando as informações que acessam ou recebem 

com 5 perguntas chave: 1. Quem criou a mensagem? 2. Há evidências para sustentar 

o que está sendo comunicado? 3. Qual é a intenção da mensagem? 4. Em que 

momento e circunstância esse material foi criado e está sendo disseminado? 5. Quem 

pode ser beneficiado ou prejudicado pelo conteúdo? 

A educação midiática possui o potencial de promover cidadãos mais 

esclarecidos e com isso, gerar debates mais enriquecedores para a sociedade, porém, 

Livingstone (2019) alerta que só o letramento não é suficiente, que a educação não 

deve ser considerada como “a bala de prata” para resolver todos os problemas da era 

digital, tais como discurso de ódio, cyberbullying, conteúdo hackeado, notícias falsas, 

dentre outros. A professora Livingstone (2019) lista os três principais desafios a serem 

superados pela educação, de maneira geral, para que, a partir disso, se avance na 

educação midiática. São eles: 

• Investimento, pois a educação é uma solução cara em termos de tempo, 

esforço e infraestrutura;  

• Formação de adultos, tendo em vista que eles, também, são agentes de 

mudança na sociedade digital e precisam estar inseridos, de forma crítica, 

nessa realidade;  

• Superação da desigualdade social, dado que a educação por si só não garante 

a igualdade entre as pessoas. Além de uma educação de qualidade para todos, 

são necessárias políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades 

daqueles que mais precisam, assistência para a fatia mais vulnerável da 

sociedade. 
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Para a educação midiática, especificamente, Livingstone (2019) lista alguns 

desafios:  

• Transparência e “legibilidade”, que segundo a autora, para se promover o 

letramento, é importante que as informações se façam claras, legíveis. Afinal, 

não se pode ensinar alguém a ler palavras ilegíveis. Assim, para que se haja 

um efetivo letramento midiático, é importante, também, a construção de 

ambientes digitais bem projetados, com regras claras e transparentes, e com 

regulamentação apropriada; 

• Atuação de forma preventiva, com o rápido avanço tecnológico, a educação 

midiática acaba por focar nos problemas decorrentes dessas novas 

tecnologias, como combater as “fake news”, por exemplo, deixando em 

segundo plano a valorização dos pontos positivos das novas mídias e práticas 

que estimulam a criatividade, o diálogo democrático, a colaboração, dentre 

outras habilidades que são importantes para tornar um ambiente digital mais 

saudável; 

• Responsabilidade individualizada, é importante tomar cuidado para não 

sobrecarregar os indivíduos, colocando neles o encargo de resolver todos os 

problemas do ambiente digital. Dificilmente os indivíduos podem ter sucesso 

em superar todos os desafios da nova tecnologia, essa é uma tarefa difícil até 

para o campo político. 

Livingstone (2019) sugere, como solução, uma abordagem holística, onde 

devem ser incluídos todos os agentes envolvidos no “problema das mídias”, que são: 

órgãos reguladores, formuladores de políticas, organizações da sociedade civil e a 

própria mídia. 

Deve-se entender qual é o papel de cada um desses agentes para que não se 

corra o risco de despejar toda a responsabilidade na educação midiática e no 

indivíduo. Que as competências e atitudes adquiridas com o letramento midiático 

devem, também, ser incorporadas pelas organizações para que elas possam 

construir, junto com a sociedade, um ambiente informacional transparente e 

eticamente responsável. Um ponto importante ressaltado pela professora é que a 

educação midiática não deve ter como objetivo criar sujeitos passivos, obedientes e 

cordiais uns com os outros. A ideia não é formar pessoas que se comportam de forma 
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ordenada e previsível, mas sim, formar cidadãos ativos, que se expressam, saibam 

dialogar e debater ideias, e que se organizam através das mídias digitais. Sujeitos 

capazes de protestar contra o autoritarismo e as injustiças e que insistem em ser 

ouvidos. 

 

2.2 ALINHANDO CONCEITOS: JOGOS EDUCATIVOS X SERIOUS GAME (JOGOS 

SÉRIOS) X GAMIFICAÇÃO 

 

Em razão da relevância do conceito de jogo para essa pesquisa, torna-se 

necessário alinhar alguns conceitos relacionados as esse tema, pois quando se 

propõe o uso de jogos em ambientes voltados à educação formal é fundamental 

delimitar as diferenças entre gamificação, jogos educativos e serious game, pois 

apesar de possuírem elementos em comum, esses conceitos, quanto a sua aplicação 

e intencionalidades, se diferenciam entre si. Esse subcapítulo dedica-se a explicitar 

os pontos comuns e divergentes entre esses conceitos. A proposta aqui não é 

aprofundar ou esgotar o tema, mas esclarecer tais definições.  

Segundo MORAN (2012), jogos são um importe recurso didático, pois, através 

dessas ferramentas pode-se aprender a conviver com regras e limites e encontrar 

soluções para desafios. Para o autor, os jogos são, para a nova geração, meios 

adequados para aprendizagem, pois são recurso que já fazem parte do cotidiano dos 

jovens. Os jogos permitem que os sujeitos compreendam melhor símbolos e se tornem 

mais criativos. Além disso, através deles, é possível transmitir informações de uma 

forma mais lúdica, interativa e divertida.  

Nesses jogos, o aprendizado é progressivo. Os participantes 
aprendem ao analisar acertos e erros ao longo da partida. São 
desenvolvidas habilidades de diálogo em situações de planejamento 
e implementação de soluções, além da capacidade de trabalho em 
grupo (MORAN, 2012, p. 113). 

Jogo pode ser definido como uma estrutura onde os jogadores enfrentam 

conflitos artificiais/simulados, regido por regras e signos próprios, que, de forma geral, 

possui elementos lúdicos e culminam em resultados quantificável. ZIMMERMAN 

(2013) afirma que os jogos acontecem dentro de limites de um tempo e espaço, são 

sistemas que possuem signos próprios. Por exemplo: No xadrez, um rei é apenas uma 

pequena estatueta, mas quando o jogo começa, de repente, ele adquire todos os tipos 

de significados específicos, estratégicos, psicológicos e até narrativos que são 
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próprios daquele jogo (ZIMMERMAN, p.156, 2013). Dentro de um jogo, o nível de 

engajamento, diversão e ludicidade está diretamente relacionado à capacidade e 

disponibilidade dos jogadores de internalizarem os símbolos e as regras. Por essa 

razão, o jogo é comumente reconhecido como uma atividade de motivação intrínseca; 

um ato voluntário (DOMINGUES, p. 12, 2018). 

Souto e Fragelli (2016), defendem que, de forma geral, um jogo é um sistema 

onde os jogadores enfrentam conflitos artificiais, regido por regras, que culmina em 

um resultado quantificável. ZIMMERMAN (2013) ressalta que um jogo não é um 

sistema fechado, pois, significados sociais e culturais entram e saem da dinâmica do 

jogo. Um exemplo disso é quando a rivalidade entre os jogadores afeta a relação deles 

fora do ambiente do jogo, ou quando um jogador adquire determinada habilidade por 

meio do jogo e aplica-a em outras situações. Desse modo, segundo o autor, pode-se 

analisar tanto as relações de significados existentes dentro jogo, como também, pode-

se avaliar como os jogos se relacionam com a sociedade, ou seja, como impactam e 

são impactados por ela. 

Para ZIMMERMAN (2013) o jogo se tornou um importante recurso para a 

educação do século XXI, pois, à medida que a sociedade se torna mais conectada, as 

pessoas se envolvem com sistemas que funcionam similarmente às estruturas de 

jogos, envolvendo interações sociais, regras e símbolos, ou seja, segundo o autor, as 

pessoas não estão apenas habitando esses sistemas estão “jogando” neles. 

ZIMMERMAN (2013) explica que usar estruturas de jogos em sistemas de informação 

e interação social, não, necessariamente, tornará o mundo melhor, mas, no próximo 

século, a maneira como as pessoas irão aprender, trabalhar, relaxar, criar e 

comunicar-se será, cada vez mais, parecida com jogos. Em outras palavras, pode-se 

dizer, que os ambientes informacionais e comunicacionais estão ficando cada vez 

mais “gamificados”.  

Por gamificação ou gamification, entende-se como a utilização de elementos de 

jogos em contextos fora de jogos. Trata-se do uso de elementos como; narrativa, 

feedback, cooperação, pontuações, entre outros, como o propósito de motivar e 

envolver as pessoas em uma determinada atividade, que pode ser educativa, laboral, 

comercial etc. (MURR e FERRARI, p. 07 ,2020). 
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No mesmo sentido, DOMINGUES (2018) afirma que gamificação é o processo 

em que elementos lúdicos são aplicados em contextos não relacionados à jogos. 

Nesse processo, conceitos e elementos de um design de jogo, como progressão, 

organização em níveis, dentre outros, são aplicados em produto ou ambientes que 

originalmente não se relacionavam com a ação de jogar. Segundo MURR e FERRARI 

(2020) os elementos de jogos mais utilizados em processos de gamificação são: 

estabelecer um desafio; definir uma condição de vitória; criar um sistema de pontos; 

oferecer recompensas de status; atualizar o quadro de líderes; fornecer emblemas 

para motivar os jogadores; e estabelecer um novo desafio. A prática de gamificação, 

atualmente, é muito utilizada em plataformas de mídias sociais, para promover 

produtos e serviços e, também, em contexto pedagógico. A utilização de gamificação 

para estratégias comerciais, pode ser exemplificado por meio do aplicativo “TIM Beta”, 

desenvolvido pela TIM Celular S.A, empresa de telecomunicação. No aplicativo, as 

pessoas, para terem acesso a diferentes níveis de serviços e benefícios, são 

estimuladas a comprar créditos, responder quis, divulgar o produto, fazer publicações 

em mídias sociais, entre outros desafios.  

Figura 1  – Tela de aplicativo, “TIM Beta”, que utiliza processos de gamificação com 

finalidades comerciais.  

Fonte: A pesquisadora (2021) 
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O aplicativo “TIM Beta”, exemplifica a proposta da gamificação, o cliente pode 

ter a sensação de que está jogando, devido aos elementos lúdicos inseridos no design 

e no sistema do aplicativo, porém, na verdade, ele está comprando serviços, 

divulgando produtos da empresa, entre outros. Com isso, pode-se perceber que a 

gamificação não é meramente a utilização de jogos em uma determinada atividade, 

mas sim, a transformação de uma atividade “da vida real” em um jogo, o objetivo desse 

processo é motivar as pessoas a fazerem atividades que, talvez, elas não fariam, ou 

teriam pouco interesse em fazer, se os elementos de jogos não estivessem inseridos. 

Essa estratégia também pode ser aplicada em contexto educacionais, principalmente 

no contexto da educação à distância.  

Se a gamificação é inserir elementos de jogo em uma atividade cotidiana 

tornando-a mais lúdica. Os chamados Serious game (Jogos sérios) é o oposto, ou 

seja, é inserir uma atividade cotidiana em um ambiente explicitamente de jogo. 

Conforme DOMINGUES (2018), em sentido contrário ao processo de gamificação, os 

serious games são objetos lúdicos por natureza, que são originalmente estruturados 

como jogos e que se apropriam de elementos pertencentes à “vida real”, não lúdica, 

em uma estrutura nativa de jogo, para promover algum tipo de aprendizagem ou 

habilidade. 

Do ponto de vista projetual é importante delimitar essa diferença, pois, enquanto 

o objetivo de um projeto de gamificação é modificar/editar uma estrutura pré-existente, 

“vida real”, inserindo elementos de jogos em uma atividade ou necessidade cotidiana; 

o projeto de jogos sérios possui a finalidade de desenvolver, ou utilizar, uma estrutura 

própria de jogo inserindo elementos da “vida real” nessa estrutura. Esse elemento 

pode ser de cunho educativo, social, militar, entre outros. Porém, segundo 

DOMINGUES (2018), os dois projetos, tanto de serious games como de gamificação, 

possuem, como objetivo em comum; influenciar o comportamento da pessoa, no 

sentido de engajá-la como um “jogador”, direcionando a sua motivação extrínseca 

(necessidade de fazer ou aprender algo) para uma motivação de caráter intrínseco 

(desejo de fazer ou aprender algo). 

 A forma de interação e os seus impactos, também, são pontos divergentes 

entre serious games e gamificação: nesse, os conceitos de jogo, em alguns casos, 

não são explicitados, ou seja, o sujeito pode assumir a postura de um jogador sem ter 

consciência do jogo que está jogando, como é o caso do aplicativo “TIM Beta”, onde 
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o cliente é levado a internalizar os símbolos e regras que se apresentam naquela 

estrutura, motivado a atingir metas, sem, necessariamente, perceber que está sendo 

influenciado pelos elementos de jogo. Já no serious games, por se tratar 

essencialmente de um jogo, se apresentando como tal, as pessoas possuem 

consciência do ato de jogar, da sua posição como jogador dentro daquela estrutura.  

Quanto aos impactos dessa interação, a gamificação tende a impactar a “vida 

real” de forma direta e explicita: o cliente do “TIM Beta”, por exemplo, ao comprar 

crédito através do aplicativo para atingir uma das metas do “jogo”, de fato, efetuou 

uma compra (pagou e receberá o serviço). Outro exemplo pode ser:  funcionários que 

são motivados a atingir determinadas metas de produção ou venda, por meio de um 

processo de gamificação planejado pela empresa, as ações desses funcionários, 

também, irão interferir na realidade, influenciar diretamente os resultados da empresa. 

Já os impactos do serious games, tendem a ser mais indiretos e subjetivos já que, no 

geral, a proposta desses jogos é ensinar algo, transmitir conceitos ou conteúdo, 

promover o desenvolvimento de determinadas competências. Desse modo, as ações 

desenvolvidas pelo jogador dentro da estrutura do jogo sério não interferem a 

realidade de uma forma direta, mas de maneira indireta, onde o jogador, conforme os 

conhecimentos construídos dentro do ambiente do jogo, poderá agir para modificar a 

“vida real”. Consequentemente, pode ser mais fácil mensurar os resultados de um 

processo de gamificacão do que dos serious games. 

Partindo para o conceito de jogo educativo: Conforme DOMINGUES (2018), jogo 

educativo é uma categoria de serious games, que tem como objetivo promover algum 

tipo de aprendizagem. O autor cita algumas categorias de jogos sérios, diferenciando-

as conforme os seus objetivos: nos games for change, os objetivos são sociais ou 

políticos; nos jogos educativos, são objetivos de aprendizagem; os advergames 

possuem objetivos promocionais (ações de marketing); os jogos militares são focados 

em treinamentos militares.  

Segundo Souto e Fragelli (2016), jogos educativos são aqueles que têm como 

alvo, ou como um dos alvos, a aprendizagem de algum conceito, conteúdo ou 

habilidade. DOMINGUES (2018) ressalta que o projeto de design de um serious 

games, incluindo aqui os jogos educativos, se semelha ao projeto de um jogo de 

entretenimento. DOMINGUES (2020) entende que jogos para entretenimento e 

serious games apresentam sentidos/percursos projetuais parecidos: são regidos por 
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métodos semelhantes e diferenciam-se somente no que diz respeito à retórica ou 

conteúdo. Assim, a principal diferença entre esses dois tipos de jogos é o propósito: o 

projeto de um jogo de entretenimento pretende que a pessoa se divirta ao jogar. Já os 

jogos sérios possuem o objetivo de transmitir uma mensagem, conteúdo e/ou 

aprendizagem específica, esses jogos, não necessariamente, se comprometem com 

a diversão, mas o conteúdo/mensagem é um elemento essencial.   

O mesmo não pode ser dito sobre a gamificação, o objetivo desse processo é a 

ludicidade, transformar ações corriqueiras em diversão. É preciso fazer essa distinção, 

principalmente, porque muitos educadores entendem que os jogos educativos são 

uma ferramenta de gamificação na educação (DOMINGUES, p. 15, 2020), mas essa 

visão é equivocada. Gamificação não é projetar, ou aplicar, uma jogo educativo, mas 

desenhar a experiência do jogador em ambientes e vivencias da “vida real”, que 

podem ser laboral, comercial, educacional, etc.   

Porém, é importante frisar que jogos educativos podem ser usados em contextos 

gamificados, por outro lado, não se pode afirmar que a gamificação foi utilizada para 

o desenvolvimento de um jogo, seja ele educativo ou não, pois, por definição, um jogo 

já possuem elementos de jogos. 

Pode-se perceber que serious games, incluindo a categoria jogos educativos, e 

gamificação, são conceitos distintos, mas que devem ser entendidos, quando 

utilizados no contexto da educação formal, como meios capazes de promover a 

construção do conhecimento e, não, como um fim. O desenvolvimento de um jogo 

educativo ou a gamificação não devem ser entendidos como um objetivo a ser 

atingido, mas como recursos pedagógicos.  

Por essa razão, o jogo digital fatooufake.me foi desenvolvido4 como um recurso 

pedagógico e interativo, que busca se aproximar da realidade e cotidiano dos jovens 

com o objetivo de promover o letramento midiático para combater a desinformação e 

a formação cidadã. 

 

 
4 O jogo foi desenvolvido pela pesquisadora (Luana Costa) e o analista de computação, Vinícius 

Costa. 
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2.3 “FAKE NEWS”, DESINFORMAÇÃO E A DEMOCRACIA 

 

No primeiro semestre de 2020, o Reuters Institute, em colaboração com a 

Universidade de Oxford, publicou o Relatório de Notícias Digitais – 2020, documento 

que tem como base os resultados de uma pesquisa realizada com usuários da internet 

em 40 países. Segundo a publicação, mais da metade (56%) dos entrevistados 

afirmaram que se preocupam com veracidade das notícias disponíveis nesse meio de 

informação e comunicação. A pesquisa demostrou que essa preocupação tende a ser 

maior em países onde o uso de mídias sociais é mais alto e as “[...] instituições sociais 

tradicionais estão enfraquecidas”, como o Brasil (84%), Quênia (76%) e Estados 

Unidos (67%). Segundo os dados, os níveis mais baixos de preocupação estão em 

países com menos polarização política, tais como Holanda (32%), Alemanha (37%) e 

Dinamarca (37%). (NEWMAN; FLETCHER; SIMGE; NIELSEN, 2020, p. 18). 

Agora que bilhões de pessoas estão entrando para a vida on-line na 
Índia, no Brasil e na África, a internet está se transformando num 
espaço realmente global. Cada vez mais, esse será o lugar em que 
vivemos nossa vida. No entanto, no fim das contas, um pequeno 
número de empresas nos Estados Unidos poderá ditar unilateralmente 
o modo como bilhões de pessoas trabalham, se divertem, se 
comunicam e compreendem o mundo. (PARISER, 2012, p. 164).  

Outro dado interessante dessa pesquisa é que, segundo a percepção dos 

entrevistados, os políticos (40%) são os principais responsáveis pelas “fake news” que 

circulam na internet, seguidos por ativistas (14%), jornalistas (13%), pessoas comuns 

(13%) e governos estrangeiros (10%), conforme a Figura 2. Esses números, segundo 

o relatório, reforçam os argumentos de estudiosos que defendem que a 

desinformação e as notícias falsas geralmente “vem do topo” e não de cidadãos 

comuns. (NEWMAN; FLETCHER; SIMGE; NIELSEN, 2020). 

Figura 2 – Responsáveis pelas "fake news" na internet 

 

Fonte: Newman, Fletcher, Simge e Nielsen (2020) 
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Porém, o Relatório, também, pondera esses resultados e mostra que reconhecer 

a origem das “fake news” é uma questão complexa, uma vez que envolve a 

subjetividade do indivíduo. Em países mais polarizados, o posicionamento político do 

entrevistado pode levá-lo a responsabilizar o candidato da oposição pela propagação 

da desinformação ou de notícias falsas.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, eleitores de esquerda são mais propensos a 

culpar os políticos de direita por espalharem mentiras e meias-verdades on-line, 

enquanto os eleitores de direita tendem a reproduzir os ataques de Donald Trump à 

imprensa, responsabilizando os jornalistas pela divulgação de tais notícias. Ou seja, 

nos EUA, entre os eleitores da direita, 43% culpam jornalistas por desinformação ou 

notícias falsas; já entre os da esquerda, 49% culpam políticos e apenas 9% culpam 

jornalistas pela divulgação de “fake news”. Isso demostra que questões cognitivas e 

emocionais podem afetar a percepção do sujeito para julgar o impacto e a origem das 

notícias. (NEWMAN; FLETCHER; SIMGE; NIELSEN, 2020, p. 18). 

Segundo Pariser (2012), com as mídias sociais, interpretar a realidade conforme 

os seus direcionamentos político e ideológico tendem a se ampliar drasticamente, isso 

porque as “bolhas de filtros”5 presentes nas plataformas possibilitam que o sujeito 

consuma informações e interaja com pessoas que se ajustam com a sua ideia de 

mundo, e isso é mais fácil e prazeroso para ele, conforme sinaliza Kahneman (2012, 

p. 87): “A repetição induz ao conforto cognitivo e a uma sensação tranquilizadora de 

familiaridade”. E é nesse conforto cognitivo que as “fake news” se apoiam pois, esse 

tipo de publicação influencia àqueles que, de uma alguma maneira, tendem a acreditar 

na estória apresentada na notícia enganosa. 

Por outro lado, acessar informações que o desafia a questionar suas verdades 

e conceitos é frustrante, mais difícil e exige uma atividade mental mais complexa. Por 

isso, os defensores de uma determinada posição política tendem a não consumir 

informações produzidas pela oposição, restringindo a sua percepção da realidade e 

reforçando suas certezas. Essa tendência de só prestar atenção em informações que 

 
5 Os filtros baseados no comportamento e nos cliques dos usuários geram, nas plataformas de mídia 

social, uma espécie de “bolha de filtros”, onde as pessoas passam a interagir apenas com 
informações que reforçam a sua percepção de mundo. Essas bolhas estão diretamente associadas 
com o uso excessivo ou anti-ético dos algorítimos. 
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se encaixam na sua percepção de mundo é reforçada pelas mídias sociais, pois com 

as “bolhas de filtros” as pessoas deixam de ter acesso a informações, opiniões e 

acontecimentos inquietantes e confusos que estimulariam sua vontade de entender 

melhor os fatos e adquirir novas ideias e conhecimentos e isso pode interferir na 

aprendizagem. 

O Relatório de Notícias Digitais – 2020 aponta, também, que, entre os 40 países 

pesquisados, as mídias sociais são consideradas a maior fonte de desinformação 

(40%), bem à frente dos sites de notícias (20%), aplicativos de mensagens como o 

WhatsApp (14%), e ferramentas de busca como o Google (10%). Porém, no Brasil, os 

entrevistados afirmaram se preocupar mais com notícias e mensagens que circulam 

no WhatsApp (35%). O mesmo acontece em países como Chile e México. A 

percepção dos brasileiros faz sentido pois, em aplicativos de mensagens privadas e 

criptografadas, como o WhatsApp, a disseminação de desinformação torna-se mais 

preocupante. Esses conteúdos tendem a ser mais direcionados, o que dificulta a sua 

identificação e denúncia, ficando por conta de cada usuário identificar as informações 

enganosas. (NEWMAN; FLETCHER; SIMGE; NIELSEN, 2020, p. 19). 

Após os escândalos eleitorais no Reino Unido e nos Estados Unidos, o Facebook 

se comprometeu a ajudar aos usuários nessa difícil missão de identificar as notícias 

enganosas. No site institucional do Facebook, a Gerente de Produto da plataforma, 

Tessa Lyons, afirmou que adotaram uma estratégia para impedir a desinformação 

baseada em três pilares, são eles:   

• remover contas e conteúdos que violam as políticas da empresa, isso inclui 

excluir páginas e perfis não autênticos;  

• reduzir a distribuição de notícias falsas e outros conteúdos de baixa qualidade, 

como caça-cliques, para isso a empresa fez parcerias com verificadores de 

fatos independentes. O objetivo é analisar, avaliar e classificar a precisão de 

notícias e posts no Facebook, assim, se a publicação for classificada como 

falsa, o usuário será informado;  

• por fim, informar os usuários com contexto adicional. Esse pilar consiste em 

educar as pessoas para ajudá-las a tomarem decisões sobre o que ler, 

acreditar e compartilhar. (FACEBOOK, 2018). 
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Além desses três pilares, a empresa se comprometeu a repensar o uso de 

algoritmos em suas plataformas e desenvolver inteligência artificial para acelerar a 

identificação de publicações enganosas. Essa iniciativa do Facebook veio após um 

longo desgaste midiático e judicial. No primeiro momento a empresa se defendia 

afirmando que não era responsável pelos conteúdos que circulam na plataforma e que 

não poderia se tornar árbitro da verdade. Devido à repercussão, decidiu participar do 

diálogo e contribuir para a solução do problema. 

As mídias sociais não são totalmente isentas de responsabilidade, mas não se 

pode atribuir a elas a obrigação de resolver sozinhas o problema das notícias falsas e 

da desinformação. O Facebook, assim como as outras plataformas de mídias sociais, 

é uma empresa privada e permitir que empresas censurem conteúdos publicados 

pelos cidadãos é conceder muito poder a elas. Isso pode gerar conflito de interesses 

entre o que é mais lucrativo para a empresa e mais benéfico para a sociedade. 

“Responsabilizar é empoderar. Empoderar é atribuir papel de censor a quem não está 

preparado nem é independente para tal”. (GENESINI, 2018, p. 56). 

O problema das notícias falsas, desinformação e das “bolhas de filtros” vêm 

alterando a legislação em diversos países. No Brasil, em 2018, foi promulgada a Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em 2020, cujo objetivo é o 

de proteger os direitos fundamentais como liberdade e privacidade, além de garantir 

o “livre desenvolvimento da personalidade”. (BRASIL, 2018b). O texto da LGPD foi 

inspirado no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), elaborado pela União 

Europeia em 2016, entrando em vigor em 2018. Assim, como a lei brasileira, o RGPD 

tem o propósito de melhorar a segurança da informação, a proteção e o acesso a 

dados pessoais. 

Em 2017, a Alemanha também editou uma lei relacionada com o tema, a “Lei de 

fiscalização da rede”6, que gerou muita polêmica por obrigar que as plataformas 

removam conteúdos que sejam claramente ilegais, no prazo de até 24 horas, após a 

denúncia e, além disso, a lei prevê multa de até 50 milhões de euros caso as empresas 

a desrespeite. Segundo levantamento da BBC News, até junho de 2020, na 

Alemanha, o YouTube já havia excluído 346.830 publicações, 24% das 1,868 milhão 

 
6  A Lei alemã conhecida pela abreviação NetzDG, de Neztdurchsetzungsgesetz, Lei de Fiscalização 

da Rede em português, serviu como base para uma proposta de lei no Brasil que pretende regular o 
funcionamento das mídias sociais e conter a circulação de informações falsas. 
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de denúncias recebidas. Já o Twitter deletou 235.683 conteúdos, 12,6% do total de 

1,436 milhão de queixas que recebeu até 2019. Quanto ao Facebook, acusada de não 

ser transparente e não cumprir as exigências da lei alemã, foi multada em 2 milhões 

de euros. (SCHREIBER, 2020). 

O Brasil também planeja legislar nesse sentido, um projeto de lei conhecido 

como o "PL das fake news", baseado na lei alemã está tramitando no Congresso 

Nacional. Porém, assim como em outros países, a lei brasileira gera muitas polêmicas, 

pois existe o receio de que ela seja utilizada para controlar a informação, opiniões e 

cercear a liberdade de expressão. Para Cruz, dando entrevista à Gragnani (2020) 

esse receio se justifica, pois é importante considerar que as leis não existem apenas 

para resolver o problema que elas enunciam, mas também para atender aos 

interesses políticos. Dessa forma, uma lei que pode afetar a liberdade de expressão, 

deve ser bem elaborada e debatida para evitar que ela seja utilizada como instrumento 

de censura e atenda ao interesse de poucos. Além disso, uma lei sobre notícias falsas 

não resolverá todo o problema, não poderá atingir questões mais profundas, afinal, 

senso crítico, inteligência emocional, respeito a opinião do outro e habilidades de 

investigar os fatos não podem ser resolvidos com ato legislativo, tais competências e 

habilidades só podem ser desenvolvidas por meio de um trabalho educativo e social 

consciente. 

Rosling (2019) defende que para combater a desinformação, antes de tudo, é 

necessário que as pessoas substituam reações instintivas e emocionais por 

pensamentos críticos baseados em fatos, negando uma visão de mundo 

desatualizada, polarizada e/ou preconceituosa, que tende a fazê-las enxergar o 

mundo através do binômio “nós” x “eles”. Uma postura mais racional é indispensável 

perante os mídias sociais, pois elas são arquitetadas justamente para despertar 

emoções e reações instintivas nos seus usuários.  

Empoli (2019) explica que algoritmos presentes no YouTube, responsáveis por 

70% dos vídeos assistidos, foram desenvolvidos para impulsionar o público na direção 

dos conteúdos mais extremistas, pois esses conseguem maximizar o nível de 

engajamento dos usuários. Com isso, considerando a forma como os algoritmos  

foram programados, uma pessoa que procura informações acerca do sistema solar 

no YouTube, por exemplo, possivelmente esbarrará com diversos vídeos que 
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sustentam a teoria da Terra Plana e, dependendo da solidez de seus conhecimentos 

prévios e de sua predisposição cognitiva, ela acreditará nessas teorias ou não. 

Para Kahneman (2012) as operações da memória associativa, presentes no 

sistema cognitivo humano, contribuem para um “viés de confirmação”. Segundo essa 

teoria, as pessoas, para validarem ou não uma sentença, usam a “estratégia de teste 

positivo”. Ou seja, ao receber uma afirmação, o sujeito, ao invés de tentar refutá-la, 

tende a buscar evidências confirmatórias, procurando acomodar a informação às suas 

crenças, o que, em alguns casos, favorece uma interpretação acrítica. Além do “viés 

de confirmação”, Kahneman (2012), também, afirma que o “efeito halo” pode 

influenciar a forma como as pessoas interpretam os fatos: se determinada informação 

ou ação partiu de alguém confiável e digno de seu apreço, o sujeito tende a validar e 

aprovar tal informação ou ação, e o oposto também ocorre: se alguém não aprova o 

portador da notícia e/ou ação, ela tende a invalidá-las. 

E é exatamente no “viés de confirmação” e no “efeito halo” que a “bolha de filtros” 

influenciam os seus usuários. Para Pariser (2012), essas bolhas cercam os usuários 

com ideias e pessoas com as quais já estão familiarizados e já possuem afinidade, 

isso lhes permite ter confiança excessiva sobre suas crenças. Como dito, ao retirar as 

opiniões contrárias e novas ideias do ambiente de navegação, esses filtros também 

desestimulam o aprendizado.  

Segundo Kahneman (2012), saber pouco, ter poucas informações sobre os fatos 

torna as pessoas mais suscetíveis a falhas de julgamento, pois as deixam 

superconfiantes em suas crenças, tendendo a se apegar a apenas um ponto de vista 

da história e a julgar pela aparência. Assim, para relacionar-se melhor com as 

informações disponíveis na internet, elas precisam criar o hábito de confrontar 

informações, checar os fatos através de fontes seguras para transformar aquela 

informação em conhecimento. Além disso, é necessário que as pessoas tenham 

consciência dos processos cognitivos para se fortalecer contra os enganos suscitados 

pelas aparências. O psicólogo canadense Albert Bandura (2002) aponta que as 

tecnologias da informação estão mudando significativamente o sistema educacional. 

As instituições de ensino devem, mais do que antes, trabalhar além dos conteúdos 

típicos da educação escolar, desenvolver nos estudantes habilidades cognitivas e 

socioemocionais. 
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As pessoas, mais do que nunca, precisam ter a iniciativa de buscar o 

conhecimento, pois se antes as informações chegavam até eles com algum tipo de 

filtro ou tratamento realizados por profissionais, hoje, na internet, essa tarefa de filtrar 

e analisar os dados é feita por algoritmos de forma robotizada, ou fica sob a 

responsabilidade do próprio usuário. Segundo Ferrari, Ochs e Machado (2020), os 

usuários têm acesso aos inúmeros conteúdos, que não passam por curadorias ou 

interpretação de intermediários, como nos livros didáticos, jornais, dentre outros. Isso 

amplia o poder dos indivíduos, mas também requer responsabilidade.  

A sociedade encontra-se na era da informação, mas isso não significa que a era 

do conhecimento chegou. Afinal, para transformar informação, dados, em 

conhecimento é necessário que o sujeito tenha acesso a um processo de educação 

consistente e de qualidade que inclua o letramento midiático e informacional. Por 

muito tempo as escolas foram compreendidas como um espaço de aquisição de 

informação, porém, a sociedade contemporânea precisa que as instituições de ensino 

sejam mais do que meras transmissoras de conteúdo. 

No vocabulário das rotinas escolares, também desafiadas pela 
explosão de informações, novos verbos sobressaem: para os alunos, 
questionar, investigar, refletir, conectar, aplicar, recortar, sintetizar e 
publicar criações próprias; para os professores, mediar, facilitar e 
orientar. (FERRARI; OCHS;  MACHADO, 2020, p. 40). 

E essa mudança, embora seja tema de discussão no campo teórico desde o 

século 20, tornou-se ainda mais urgente com a chegada da pandemia da Covid-19 e 

a adoção de aulas remotas. Se incentivar a autonomia do estudante, antes, era 

considerada uma possibilidade, atualmente, deve ser encarada como prioridade.   

 

2.4 COMPARTILHO ANTES, PENSO DEPOIS 

 

Quais fatores cognitivos levam as pessoas a acreditarem ou não em “fake 

news”? Devido aos últimos acontecimentos políticos e sociais, essa questão ganha, 

cada vez mais, relevância no cenário acadêmico. Embora as “fake news” não sejam 

um fenômeno novo, o interesse por notícias falsas, e o que há por trás delas, 

certamente disparou desde a eleição de Donald Trump e do Brexit em 2016.  

Segundo Hirst (2017), a princípio, as “fake news” não tinham cunho político 

declarado, não era uma questão partidária, elas se dedicavam mais à formulação de 
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teorias conspiratórias relacionadas aos incidentes históricos como a queda do “World 

Trade Center” e a chegada do homem à lua ou se preocupavam em espalhar boatos 

baseados em lendas urbanas e curiosidades, algo, aparentemente, sem muito 

impacto ou relevância social. 

Porém, com o aumento do acesso à internet e à popularização das mídias 

sociais, essas publicações noticiosas passaram a representar uma possível ameaça 

aos indivíduos e à sociedade. Em 2014, no Guarujá-SP, a dona de casa Fabiane Maria 

de Jesus, de 33 anos, morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores na 

cidade do litoral paulista. O ataque à Fabiane foi motivado por uma publicação feita 

em uma página do Facebook chamada “Guarujá Alerta”, que mostrou um retrato 

falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças para rituais de “magia 

negra”, os moradores associaram a vítima ao retrato falado e iniciaram a agressão. 

Segundo testemunhas Fabiane não teve tempo de se defender. (G1-SP, 2014). 

O assassinato de Fabiane não é um fato isolado, em 2018, boatos sobre 

sequestros de crianças se espalharam pelo WhatsApp em uma cidade pequena do 

México. A notícia era falsa, mas uma multidão espancou e queimou vivos dois 

homens, antes de alguém checar sua veracidade. (BBC, 2018). Algo parecido, 

aconteceu na Índia, também, em 2018: uma mulher foi linchada até a morte por ser 

acusada, em mensagem no WhatsApp, de sequestrar crianças. (BBC, 2018). Tal 

linchamento motivou o WhatsApp a limitar o número de vezes em que uma mensagem 

pode ser encaminhada, como forma de coibir a disseminação de informações falsas. 

Os três casos, em diferentes países, possuem algo em comum: o apelo emotivo da 

imagem de possíveis crianças sendo abusadas e/ou violentadas. 

O mesmo apelo emocional contaminou as campanhas políticas nos últimos 

anos: candidatos como Hillary Clinton (2016), Fernando Haddad (2018), Joe Biden 

(2020), dentre outros políticos, tiveram a sua imagem, por meio de “fake news”, 

associada à exploração sexual infantil ou envolvimento com rituais satânicos. 

Recentemente, julho de 2020, publicação ligada ao grupo Anonymous em mídias 

sociais, também, associaram Donald Trump e Jair Bolsonaro ao tráfico de menores. 

Combinar situações de comoção social, como exploração de menores, com identidade 

ideológica partidária, tornou-se uma poderosa estratégia política dentro das mídias 

sociais. E por mais inusitadas que pareçam as estórias, elas ganham público na 

internet e conseguem, de fato, impactar as decisões eleitorais. 
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Episódios que mostram a ameaça que a disseminação de notícias 
falsas e desinformação representa para a saúde e a democracia – na 
verdade apenas a ponta do iceberg – não param de crescer. Exemplos 
surgem com frequência assustadora, assim como iniciativas de 
combate ao fenômeno hoje global. Várias soluções estão sendo 
propostas, no âmbito da tecnologia e da regulamentação, mas elas 
ainda parecem imperfeitas ou insuficientes. A arma mais forte que 
temos, hoje, para enfrentar esse desafio de enormes proporções é 
quase singela. Ela envolve ensinar as crianças e jovens a interrogar 
as informações e estabelecer com elas uma relação inquisidora e 
reflexiva. E isso se aprende na escola. (FERRARI; OCHS; MACHADO, 
2020, p. 45). 

Pennycook e Rand (2018) defendem que, diferente do que muitos afirmam, não 

são apenas questões partidárias, intenção em promover ou prejudicar determinado 

candidato, que motivam o compartilhamento de notícias falsas. Esse comportamento, 

também, é impulsionado por uma falha em empregar suficientemente o raciocínio 

analítico para interpretar essas notícias. Ou seja, de acordo com a teoria do processo 

dual, as pessoas tendem a analisar “fake news” usando mais o sistema intuitivo 

(Sistema 1), do que o sistema analítico (Sistema 2). É um processo mais emocional 

do que racional. 

No geral, segundo Kahneman (2012), o Sistema 1, mais intuitivo e impulsivo, 

funciona, automaticamente, e o Sistema 2, mais analítico e focado, normalmente fica 

em um confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração de sua 

capacidade está envolvida. Assim, na maior parte do tempo as pessoas agem 

conforme as operações realizadas pelo Sistema 1, o que faz sentido, pois esse 

sistema permite a tomada de decisões de forma mais rápida e possibilita a execução 

de atividades corriqueiras sem que a pessoa tenha que pensar muito a respeito, 

atividades como dirigir um carro, por alguém que possui o hábito de dirigir, são 

desenvolvidas usando o Sistema 1, é uma atividade quase automática. Já, a atividade 

mental de verificar a validade de um argumento lógico complexo, fica sob a 

responsabilidade do Sistema 2, pois exige mais energia, é uma atividade mais 

complexa. 

Pennycook e Rand (2018) afirmam que, no contexto das “fake news”, ao usar o 

pensamento analítico (Sistema 2), a pessoa tenderia a ser mais cética ao ler a notícia, 

e teria maior capacidade de discernir, se a notícia é falsa ou verdadeira, 

independentemente de sua visão política/ideologia. Com essa capacidade de 

discernimento, a pessoa deixaria de compartilhar ou interagir com conteúdos falsos, 
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o que diminuiria a sua proliferação. O problema é que, rotineiramente, as pessoas 

usam o sistema intuitivo (Sistema 1), que procura "atalhos cognitivos", que as 

permitem fazer escolhas e tomar decisões de forma mais rápida. É nessa tentativa de 

se chegar à resposta de forma mais rápida e fácil, que surge o “viés de confirmação” 

e o “efeito halo”, que serão abordados posteriormente. “Esses processos cognitivos 

são maneiras pelas quais a representação do mundo que o Sistema 1 gera é mais 

simples e mais coerente do que a coisa real.” (Kahneman, 2012, p. 107). O Sistema 1 

procura fazer uma análise mais superficial e rasa da realidade.  

Além dessa tendência natural, se for considerado que as mídias sociais são 

desenhadas para serem um ambiente agradável, que são entendidas pelos seus 

usuários mais como plataforma de entretenimento, do que de aprendizagem, e que o 

pensamento analítico (Sistema 2) está mais voltado para situações de dúvidas e 

incertezas, pode-se concluir que é bem provável que ao interagir com os conteúdos 

dessas mídias, as pessoas usem mais o sistema intuitivo (Sistema 1). Se ferramentas 

com algoritmos e fatores como “bolha de filtro” forem adicionados a esse cenário, 

certamente, a pessoa não terá acesso aos conteúdos inquietantes capazes de 

questionar suas certezas e ideologias, mais uma razão para não se acionar o sistema 

2 para analisar as informações disponíveis nesse ambiente comunicacional. Ou seja, 

as mídias sociais associadas às novas estratégias de comunicação, que unem 

emoção com “fake news”, possuem um alto potencial persuasivo e manipulatório, 

onde apenas pessoas com a habilidades de análise crítica desenvolvidas conseguem 

se desvencilhar das armadilhas presentes nesse ambiente. 

Pennycook e Rand (2018) realizaram dois estudos em Yale nos EUA: o primeiro  

com 843 pessoas e o segundo com 2.644, onde os participantes tentaram identificar 

notícias falsas de verdadeira, em ambiente que simulava o Facebook, demostraram 

que houve uma tendência geral para indivíduos mais analíticos reconhecerem as 

notícias verdadeiras com mais facilidade. O estudo demonstrou que, 

independentemente do partidarismo do participante ou da manchete tendenciosa, 

indivíduos mais analíticos foram mais capazes de diferenciar “fake news” de notícias 

verdadeiras. Além disso, a pesquisa demonstrou que pessoas com maior repertório 

de notícias, ou seja, que já haviam visto, em outro contexto, as notícias apresentadas 

no estudo, conseguiram um melhor desempenho. Nos dois casos, o uso do 
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pensamento analítico teve mais influência na tomada de decisão do que a posição 

ideológica/partidária do sujeito. 

Esse estudo é importante para desmistificar a teoria de que pessoas com forte 

interesse partidário são capazes de compartilhar notícias falsas, apenas para 

favorecer ou prejudicar determinados candidatos. O compartilhamento de notícias 

falsas está mais associado aos fatores emocionais, cognitivos e de repertório do que 

à intenção de desinformar seus pares. Tanto a má escolha eleitoral como o 

linchamento público de inocentes, partiram de decisões impulsivas e emocionais. Por 

isso, um trabalho educativo que estimule os estudantes a desenvolverem senso crítico 

para reconhecerem publicações enganosas – que, em muitos casos, são produzidas 

para desinformar e são pautadas mais nas emoções do que na razão – faz-se 

necessário para o atual contexto social e político. Deve-se estimular, nas pessoas, o 

hábito de checar as notícias, analisar a coerência e confrontar os aspectos factuais 

da publicação.  

É possível que, com esse hábito, as pessoas passem a analisar criticamente as 

notícias de forma mais rápida e automática. Da mesma forma que dirigir, para um 

principiante, requer operações do Sistema 2, e conforme o tempo e a experiência, 

passam para o Sistema 1. Interagir criticamente com publicações enganosas pode se 

tornar uma atividade mental mais rápida, basta que o sujeito adquira repertório 

suficiente para perceber os padrões dessas notícias, entenda como as ferramentas 

comunicacionais funcionam para persuadi-lo e, através de um trabalho educativo, 

criem o hábito de não se deixar levar pelas emoções que essas publicações podem 

suscitam. 

 

2.5 “FAKE NEWS” E O AMBIENTE QUE AS FAVORECEM 

 

É inegável que a internet permite acesso a diversas informações, conteúdos 

enriquecedores e conecta pessoas. Mas além disso, ela também acirra as lutas pelo 

poder, a disputa por narrativas e as guerras comerciais que são promovidas por atores 
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sociais e grandes empresas, algo que sempre existiu na sociedade7, mas que agora 

ganhou maior alcance e mais impacto sobre as pessoas. 

A internet não é um mundo paralelo à realidade, é, talvez, uma versão ampliada, 

com lentes de aumento sobre a os valores, as crenças e as disputas de poderes de 

uma sociedade. “O mundo físico e o virtual não se opõem, mas se complementam, 

integram, combinam numa interação cada vez maior, contínua, inseparável”. 

(MORAN, 2012, p. 9). Os interesses econômicos, políticos e religiosos, que sempre 

existiram na vida em sociedade, também, estão se apropriando dos recursos da 

internet para influenciarem às pessoas e isso está no uso de algoritmos, em 

publicações, intencionalmente enganosas, em publicidades disfarçadas (sejam elas 

“vestidas” de notícias ou de conteúdo espontâneo) e na figura de “influenciadores 

digitais”. 

Segundo Empoli (2019), graças à internet e às plataformas de mídias digitais; os 

hábitos, preferências, opiniões e emoções das pessoas passaram a ser mensuráveis 

e esses dados, que os usuários entregam voluntariamente, permitem um maior poder 

de persuasão de quem os controla. Assim, para enfrentar esses novos desafios que 

essa nova dinâmica social impõe, torna-se necessária a formação de cidadãos mais 

ativos, capazes de explorar as potencialidades democráticas e comunicacionais da 

internet e de se desvencilhar das suas armadilhas e do grande poder de manipulação 

e de desinformação que essas mídias possuem. 

Nas últimas décadas, o perfil do estudante mudou significativamente e as 

instituições de ensino têm se reinventado para atender às novas demandas sociais, 

inclusive às demandas de formação de profissionais capazes de utilizar com 

desenvoltura as novas tecnologias, e sobretudo, com habilidades de se atualizarem 

constantemente e se adaptarem a um mundo, cada vez mais, complexo e dinâmico. 

 
7 A mídia, seja ela digital, analógica ou impressa, sempre foi capaz de manipular a opinião popular. 

McLuhan (1971) afirmava que a função da revista Vogue era modificar os estilos dos vestidos das 
pessoas e que isto era a sua própria razão de existir. Adorno (2002), ao desenvolver o conceito de 
Indústria Cultural, defendia que o cinema e a rádio não poderiam ser considerados como artes, pois 
eram, na verdade, negócios com fins comerciais, interessadas nos homens apenas como 
consumidores ou empregados, preocupados em difundir os valores e os interesses da cultura 
dominante. Bandura (2002) apontou que dramatizações da mídia de massa, baseadas na Teoria 
Social Cognitiva, estavam sendo usadas para influenciar o comportamento social como controle 
populacional e planejamento familiar. 
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Em um mundo com tantos dados, a educação formal passou a ter o papel de 

ensinar o estudante a contextualizar, analisar e ter um senso crítico sobre as inúmeras 

informações que ele tem acesso diariamente. Bandura (2017) afirma que, atualmente, 

o maior propósito da educação é equipar o estudante com ferramentas intelectuais e 

capacidade de se autorregular para que, ao longo de sua vida, saiba aprender e se 

adaptar às mudanças que a tecnologia provoca na sociedade.  

Atualmente, o desenvolvimento dos estudantes, no sentido de ter acesso ao 

conhecimento, não mais depende apenas da escola; com a internet, eles têm acesso 

às inúmeras bibliotecas, portais educativos e tantos outros conteúdos que podem 

auxiliá-los na construção do conhecimento, mas, por outro lado, existe, também, muita 

distração e desinformação em ambientes digitais, que torna-se importante que o 

professor e toda equipe pedagógica estimulem o estudante a desenvolver habilidades 

socioemocionais, para que, com isso, transformem a internet em um ambiente mais 

produtivo. É importante que os estudantes consigam direcionar a atenção para 

informações enriquecedoras, desenvolvam habilidade de dialogar com ideias 

deferentes das suas e consigam compreender as relações de poder e influência que 

existem nesse meio de comunicação.   

Nesse processo de formação de cidadãos, deve-se ajudar o estudante a se 

relacionar criticamente com os novos personagens sociais, por exemplo, os 

influenciadores digitais que, atualmente, exercem uma grande capacidade de 

persuasão não só para a venda de produtos, como também para alterar 

comportamentos sociais e políticos. Empoli (2019) ilustra bem esse potencial 

persuasivo ao citar YouTubers brasileiros que, por serem populares na internet 

conseguiram se eleger e ingressar na carreira política do país. 

Isso reflete o potencial democrático da internet, porém como tal fenômeno 

envolve diversos fatores, é preciso analisá-lo com muito cuidado e com um senso 

crítico apurado. Os influenciadores digitais, assim como as “bolhas de filtros”, 

estimulam comportamentos baseados no “viés de confirmação” e no “efeito halo”. 

(Figura 3). A evidência de apenas um fato se torna persuasiva para uma pessoa, se 

essa evidência se ajusta a sua visão de mundo, ou se o seu emissor for alguém que 

desperta a sua simpatia e confiança, ou seja, os dados são validados conforme as 

suas crenças e não necessariamente pelos fatos e evidências. 
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Figura 3 – Entendendo o "Viés de Confirmação" e o "Efeito Halo" 

 

Fonte: Freepik.com adaptado pela pesquisadora com base em Kahneman (2012) 

 

No geral, isso não é um problema; quando uma pessoa amadurecida encontra 

um dado que contradiz o que ela considera seguro ou verdadeiro, em média, esse 

dado está, de fato, errado. Por exemplo, se alguém disser que viu um elefante voando, 

processos associativos e de memória invalidarão tal narrativa, pois dificilmente 

acreditarão que um elefante foi capaz de voar. Segundo Sharot (SCIENTIFIC 

AMERICAN, 2017), essa abordagem, que dificulta a mudança de crença faz sentido, 

as pessoas usam conhecimentos prévios para validar ou invalidar novos 

conhecimentos. Mas um efeito colateral desse processo é que opiniões fortes, mesmo 

que estejam erradas, são muito difíceis de serem mudadas. 

No entanto, existe uma situação em que as pessoas aceitam novas informações 

com mais facilidade, mesmo que elas contradigam as suas crenças, isso acontece 

quando as novas informações são exatamente o que ela deseja ouvir. Da mesma 

forma que a reação imediata de alguém que recebe uma informação que não quer 

ouvir, uma crítica, por exemplo, é tentar descartá-la. Quando se ouve algo que lhe 

agrada, a sua tendência é aceitar facilmente a nova informação, por mais imprecisa 

que ela seja. Por isso, é importante desenvolver a habilidade de interpretar os 

acontecimentos utilizando, tanto a intuição, como a análise de fatos. 

O uso de algoritmos para influenciar a experiência de navegação na internet está 

alterando, tanto a visão de mundo do sujeito, como a sua autoimagem. Ao traçar um 

perfil e selecionar conteúdos que serão exibidos para um usuário, os algoritmos, 
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estão, na verdade, reforçando esse perfil e retirando dele a possibilidade de repensar 

as suas crenças, conceitos e mudar a sua percepção de realidade. Isso também está 

presente nas relações dos influenciadores digitais com seus seguidores: o seguidor 

reforça a atitude do influenciador e o influenciador reforça o comportamento do 

seguidor, criando nessa relação uma “bolha social”, onde pouca coisa é questionada 

e o contraditório é excluído. 

Quando entramos numa bolha de filtros, permitimos que as empresas 

que a desenvolveram escolham as opções das quais estaremos 

cientes. Talvez pensemos ser os donos do nosso próprio destino, mas 

a personalização pode nos levar a uma espécie de determinismo 

informativo, no qual aquilo em que clicamos no passado determina o 

que veremos a seguir – uma história virtual que estamos fadados a 

repetir. E com isso ficamos presos numa versão estática, cada vez 

mais estreita de quem somos – uma repetição infindável de nós 

mesmos. (PARISER, 2012, p. 32). 

Esse processo de retroalimentação, que gera alienação, pode ser minimizado 

por meio de outras interações sociais, que podem ocorrer fora da internet, tais como, 

o relacionamento familiar, interação com colegas de trabalho ou de estudos, a busca 

por outras fontes de informação, dentre outros. Por isso é importante que as 

instituições sociais, principalmente as de ensino, em todos os níveis escolares, 

estimulem a convivência social dentro e fora das mídias sociais, a fim de refazer os 

laços afetivos dos estudantes com pessoas que estão mais próximas fisicamente, 

incentivar que o estudante participe de ações sociais em sua comunidade local e fazer 

com que ele saiba conviver com o diferente, entenda que a internet deve ser usada 

para ampliar a sua realidade e não para restringi-la ou estreitá-la. Essas experiências 

vividas fora da internet poderão provocar uma reflexão ao confrontar o mundo real 

com o mundo visto pela rede. Bandura (2017) afirma que é necessário estimular os 

laços sociais entre as pessoas para, como isso, assegurar que as tecnologias da 

informação e a globalização sirvam como uma força positiva e não divisória.  

As pessoas estão começando a entender a armadilha das bolhas sociais. Uma 

pesquisa realizada pelo IBOPE, em 2019 (KANTAE MEDIA – IBOPE, 2019) revelou 

que elas (as pessoas) estão levando mais em consideração a opinião das pessoas 

mais próximas para tomarem suas decisões. As empresas já perceberam isso, uma 

vez que, inicialmente, as marcas focavam nos “macroinfluenciadores” e, agora, estão 

focando nos “microinfluenciadores”, ou até mesmo no consumidor mediano, que se 

tornaram um ativo estratégico para as empresas, já que o conteúdo gerado pelo 
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usuário de determinado produto é mais relevante do que uma publicidade feita em 

grandes mídias ou por grandes influenciadores. Com isso, cada indivíduo virou, de 

forma consciente ou não, uma ferramenta de propaganda institucional. 

Antes da internet, as pessoas já exerciam esse papel de influenciadoras, porém 

dentro de sua comunidade, de forma restrita, agora esse papel é exercido em 

comunidades com milhares de usuários. Por isso, é importante um processo educativo 

que incentive às pessoas a perceberem sua responsabilidade dentro das mídias 

sociais, pois elas podem influenciar ou serem influenciadas de maneira tão sutil que, 

em muitos casos, não se dão conta disso. 

Pode-se entender melhor essa questão, através da abordagem 

sociointeracionista de Vygotsky, citada por Rego (2012). Para o psicólogo soviético, 

que desenvolveu sua teoria, nas primeiras décadas do século XX, as características 

dos indivíduos são formadas, a partir das constantes interações com o seu meio físico 

e social, que incluem as dimensões interpessoal e cultural. Nesse processo, o 

indivíduo, ao mesmo tempo que internaliza as formas culturais, as transformam e 

intervêm em seu meio. (REGO, 2012). E esse processo se tornou mais intenso com o 

advento da internet e com a globalização econômica. 

Analisando-se quais são os canais mais assistidos do Youtube, plataforma que 

é a segunda maior ferramenta de busca utilizada na internet, percebe-se que as 

atrações infanto-juvenis estão no topo da lista. (Figura 4). Isso mostra que a geração 

nativa da internet está sendo fortemente influenciada por essas plataformas, tendo a 

sua percepção de mundo e sua identidade sendo construídas por personagens, com 

as quais não convivem fisicamente, que talvez nem façam parte da sua realidade. 
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Figura 4 – Lista dos 10 canais brasileiros no Youtube com mais visualizações 

 

Fonte: Social Blade (2020) 

É importante que as pessoas tenham a consciência de que a personalidade 

apresentada nas mídias sociais é apenas uma dentre as múltiplas personalidades que 

um indivíduo pode ter. Por isso, é preciso que os indivíduos consigam ter senso crítico 

para analisarem esses conteúdos e saberem relacioná-los com a sua realidade. Uma 

pessoa agressiva no trabalho, talvez, seja submissa em casa; uma pessoa muito 

sociável quando está contente, talvez, seja introvertida quando está estressada. 

(PARISER, 2012). Nosso comportamento e as nossas personalidades se moldam 

conforme o contexto social em que os indivíduos vivem. 

A quinta edição da Pesquisa Video Viewers 2018, realizada pelo Google Brasil 

em parceria com o Instituto Provokers, demostrou que em 4 anos, entre os anos de 

2014 e 2018, o consumo de vídeo na internet cresceu 135%, enquanto o consumo de 

vídeo em canais de televisão cresceu 13% no mesmo período. Segundo a pesquisa, 

esse crescimento é resultado de uma postura mais ativa do telespectador, pois na 

plataforma do YouTube, o espectador tem mais autonomia para escolher o que e 

quando assistir. (MARINHO, 2018). 
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A pesquisa Video Viewers de 2018, também, demonstrou que a média de idade 

entre aqueles que preferem assistir canais de televisão a canais do YouTube é de 38 

anos, ou seja, as crianças e os jovens estão consumindo mais as produções visuais 

disponíveis na internet. A Pesquisa buscou entender as motivações dos 

telespectadores, através de entrevistas realizadas pela equipe promotora, e obteve 

como resultado a formação de quatro grandes grupos motivadores: conexão, 

conhecimento, entretenimento e identidade (Figura 5). 

Figura 5 – Principais motivações das pessoas que assistem vídeos na internet  

 

Fonte: Marinho (2018) 

As motivações conexão e conhecimento ganham destaques, por se 

relacionarem com o papel da educação, mas também é importante observar a questão 

da formação da identidade das pessoas, que apesar de não ser a principal motivação 

para elas acessarem os vídeos, sem dúvida podem afetar a sua forma de enxergar o 

mundo e a si. 

A formação da identidade é um aspecto importante da agência humana8, e 

refere-se à autocaracterização; afeta como as pessoas estruturam suas vidas e 

 
8 A agência humana, na perspectiva da teoria Social Cognitiva, é a possibilidade do indivíduo intervir 

em seus ambientes, alterando-os e sendo por eles alterado. Segundo a visão sociocognitiva, os 
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relacionam-se com seu entorno. Na Teoria Social Cognitiva, a identidade pessoal é, 

também, enraizada na continuidade agêntica, produto do complexo jogo entre 

processos pessoais e sociais. (BANDURA, 2017). A educação midiática pode ser um 

caminho para a construção da identidade, a formação do pensamento crítico para 

entender mundo e o desenvolvimento da capacidade de atuar dentro dele.  

Por muito tempo as instituições de ensino foram os espaços legitimados 

socialmente para a formação dos novos cidadãos. Um espaço para transmitir os 

conhecimentos construídos historicamente e para promover a socialização das 

pessoas. Educar é papel de toda a sociedade9, mas a educação formal foi, por muito 

tempo, um dos objetivos das escolas e das universidades. Porém, partindo da 

Pesquisa Video Viewers (2018), percebe-se que as pessoas, também, estão 

buscando conhecimentos e conexão nas mídias digitais e isso, junto com a crise atual 

da educação brasileira, pode resultar em uma perda de espaço das instituições de 

ensino para as mídias digitais. (MARINHO, 2018). 

Ferrari, Ochs e Machado (2020) afirmam que, no atual cenário, a educação 

midiática se apresenta como uma resposta segura e fortalecedora para as instituições 

de ensino, capazes de enfrentar desafios como: formar os jovens para as mudanças 

drásticas na maneira de buscar, produzir e compartilhar informações; e tornar a 

própria educação mais significativa e conectada com a vida e o cotidiano dos 

estudantes.Se a educação não responder às atuais demandas sociais, corre-se o 

risco da sociedade se tornar cada vez mais individualista, com conhecimentos rasos 

e opiniões polarizadas, cujo diálogo fica inviabilizado e as pessoas param de se unir 

para reivindicar direitos e melhorias sociais. Olhando para a sociedade 

contemporânea, para a pós-modernidade, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman 

(2008) observou que um dos principais problemas da sociedade contemporânea é que 

as pessoas estão sendo moldadas para serem cada vez mais individualistas, e muitos 

conteúdos que circulam na mídia, principalmente aqueles publicados para 

desinformar, reforçam esse discurso. Esses conteúdos fazem com que o sujeito 

 
indivíduos são produtos e produtores do ambiente social onde vivem. (AZZI, 2014 apud BANDURA, 
2017). 

9 Lei n º 9.394/1996. Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. [...] § 2º A 
educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. (BRASIL, 1996) 
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acredite que todos os problemas são individuais, de modo que não o permite (sujeito) 

se encaixar e se responsabilizar pelos problemas dos outros. Isso o impede de 

enxergar os interesses comuns existentes na sociedade, passando a desacreditar que 

a “totalidade é maior do que a soma de suas partes”: (BAUMAN, 2001, p. 41). 

 
Se ficam doentes, é porque não foram resolutos e engenhosos o 
bastante ao seguirem o regime de saúde. Se ficam desempregados, é 
porque falharam ao aprender as habilidades para se saírem bem numa 
entrevista, porque não tentaram com afinco ou porque estão, pura e 
simplesmente, envergonhados de trabalhar. Se não estão seguros a 
respeito de suas carreiras futuras e se angustiam quanto ao futuro, é 
porque não são bons o suficiente em fazer amigos e influenciar 
pessoas, e porque falharam em aprender como deveriam as artes da 
auto-expressão e de impressionar os outros. É isso que lhes é dito, e 
o que eles chegaram a acreditar, de modo que se comportam “como 
se” essa fosse de fato a verdade sobre a questão. (BAUMAN, 2008, p. 
74). 
 

É possível identificar a mesma questão no livro “Pedagogia do Oprimido”, onde 

Paulo Freire (2019), ao descrever a “Teoria da Ação Antidialógica” afirma que a classe 

dominante, para conquistar a massa oprimida, busca falsear a realidade, para que as 

pessoas não problematizem o mundo, não se organizem para provocar mudanças 

sociais e, com isso, manter o status quo. Segundo Freire (2019), o processo de 

conquista do opressor sobre o oprimido envolve a “mitificação” do mundo, para 

promover a manutenção da alienação das massas populares. Dessa forma, a classe 

dominante não dialoga com a classe subalterna, mas sim, emite comunicados, 

“depositando” na sociedade mitos, que a impede de enxergar a verdadeira 

causalidade das coisas. Pode-se interpretar a atual proliferação das “fake news”, 

através dessa estratégia da mitificação do mundo. Afinal, a desinformação e as 

mentiras geram alienação e a alienação impede mudanças estruturais na sociedade.  

O sistema econômico e a lógica social atual produzem contradições e 

inseguranças que interferem diretamente na vida do sujeito, tirando dele a plena 

capacidade de controlar a sua vida. Porém, apesar disso, esse mesmo sistema 

difunde, por meio das mídias, a ideia de que o sucesso individual é resultado único e 

exclusivo do esforço pessoal, como se as desigualdades de oportunidade e social não 

influenciassem os resultados que o sujeito pode obter. Ou seja, faz-se com que as 

pessoas acreditem que podem prosperar, quando na verdade, a própria lógica social 

as impede disso. Ao fazer isso, retira-se o foco dos verdadeiros causadores dos 
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problemas: as contradições e desigualdades. E os sujeitos ficam tão focadas em 

resolver problemas que são insolúveis para uma pessoa resolver sozinha, que deixam 

de perceber que se agissem coletivamente poderia mudar verdadeiramente, não só a 

sua realidade, como a de toda sociedade, pois para que ocorram mudanças efetivas, 

que sejam capazes de minimizar as desigualdades, é necessário que existam 

organização e pressão social sobre os poderes hegemônicos. 

O filósofo Herbet Marcuse (1973), no livro “A Ideologia da Sociedade Industrial -

O Homem Unidimensional”, afirma que a lógica capitalista cria falsas necessidades e 

as entregam à sociedade em forma de mercadorias, criando um ideal de “estilo de 

vida” a ser alcançado pelos indivíduos, que ao tentar atingir esse padrão instituído 

acaba por adquirir uma “consciência falsa” sobre a realidade. 

Os produtos doutrinam, manipulam, promovem uma falsa consciência, que 

mascara as contradições do sistema. E, “[...] ao ficarem esses produtos benéficos à 

disposição de maior número de indivíduos e de classes sociais, a doutrinação que 

eles portam deixa de ser publicidade; torna-se um estilo de vida”. (MARCUSE, 1973, 

p. 32). Assim, a doutrinação não é uma ação exclusiva dos meios de comunicação, 

mas passa a ser feita de um indivíduo para outro, entre os pares sociais. Essa 

influência de comportamento entre as pessoas se intensificou ainda mais com o 

advento da internet e suas mídias sociais. 

As tecnologias da informação contribuíram para a criação de uma nova 

consciência coletiva. Valores e estilos de comportamento estão sendo difundidos por 

diversos países em uma velocidade sem precedentes, produzindo uma espécie de 

cultura transnacional, ao passo que também geram uma aculturação na vida das 

pessoas, onde elas ficam mais imersas em uma realidade simbólica do que em seu 

mundo concreto. “A globalização está homogeneizando alguns aspectos da vida, 

polarizando outros e impulsionando muita hibridização cultural”. (BANDURA, 2017, p. 

70). 

Mais uma vez, é importante lembrar, que o mundo concreto não se opõe ao 

mundo virtual, que as mesmas disputas de poder que sempre existiram na sociedade 

atuam nas plataformas digitais, por isso, se por um lado a internet é um espaço 

democrático que “dá voz” às diferentes pessoas com diferentes realidades e visões 

do mundo, ela também é um espaço onde as regulamentações do estado não são tão 
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efetivas como no mundo concreto. Na internet, as intenções e os projetos de 

comunicações de grandes empresas podem ser camufladas em conversas triviais, ou 

seja, a manipulação pode ser exercida de forma mais sutil. Por isso, é importante que 

as instituições de ensino incluam em suas práticas pedagógicas análise e discussão 

de conteúdos produzidos e divulgados nesses ambientes virtuais, especialmente as 

chamadas “fake news”, para oportunizar a reflexão e análise crítica dos estudantes. 

As mídias digitais estão sendo consideradas pelos seus usuários como 

ferramentas de conhecimento, socialização e construção de identidade. Esta é uma 

realidade que as instituições de ensino formal precisam reconhecer e se atualizar, 

inserindo essas ferramentas como recursos didáticos e, mais do que isso, os 

profissionais de educação precisam reivindicar seu espaço dentro dessas 

plataformas, a fim de enriquecer as discussões, divulgar o conhecimento científico e 

participar do processo formativo dos cidadãos. A era da informação traz mais 

possibilidades de diálogo e mais espaço para aprendizagem, mas isso não acontece 

de forma espontânea, sendo necessário que as pessoas estejam verdadeiramente 

comprometidas com a democracia e com a educação integral dos indivíduos, 

envolvendo-se com essas mídias, a fim de formar sujeitos mais conscientes. 

De forma geral, o que se pretendeu defender até aqui é que as mídias sociais, 

através de algoritmos e de personagens como os influenciadores digitais, estão 

mudando a percepção de mundo das pessoas, isolando-as em sua concepção de 

realidade e dificultando a troca de ideias. Esse é um problema sério que pode se 

agravar com o tempo se ações sociais e educativas não forem tomadas. A 

desinformação e o falseamento da realidade dificultam o processo democrático, a 

difusão de conhecimento e o convívio social. E uma forma de combater esse cenário 

é através da educação; incentivar os estudantes a desenvolverem senso crítico, 

postura investigativa e estimular o diálogo entre as pessoas, respeitando e 

entendendo os diferentes pontos de vista. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Após a revisão de literatura, fundamental para a construção dos roteiros das 

fases do jogo. E, considerando as contribuições trazidas por autores como, Reategui, 
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Boff e Finco (2010), Souto e Fragelli (2016) e Domingues (2018), partiu-se para o 

desenvolvimento do jogo educativo constituido por 4 etapas, a saber:  

 

1. Escolha da mídia e do conceito mais apropriado para o projeto: envolveu 

a definição da tecnologia mais adequada, considerando-se os objetivos do 

jogo e o seu público-alvo. A linguagem de programação e visual utilizadas. 

 2. Análise de similares: pesquisou-se e avaliou-se as características, 

vantagens e desvantagens dos objetos de aprendizagem voltados para a 

educação midiática já existentes no mercado. A intenção foi otimizar a criação 

do fatooufake.me, partindo dos acertos e falhas dos jogos analisadas. 

3. Desenvolvimento de protótipos e produção de versões: momento em que 

os recursos, ferramentas, personagens, roteiro e interações no fatooufake.me 

foram desenhados e avaliados internamente. Para o desenvolvimento de 

protótipos e versões, foram considerados conceitos como design instrucional 

e design de entretenimentos. 

4. Testes e aprimoramento: professores e estudantes do IF Baiano, Campus 

Catu e Itaberaba foram convidados para testar o jogo. Devido ao cenário de 

pandemia, essa fase foi executada com limitações e entraves, mas, apesar 

disso, foi possível identificar pontos a serem melhorados no jogo e notar o 

potencial educativo do fatooufake.me   

 

Figura 6 – Etapas que constituíram o desenvolvimento do jogo fatooufake.me  

Fonte: Freepik.com adaptado pela pesquisadora com base em  Souto e Fragelli (2016) e Domingues 

(2018) 

3.1 VISÃO GERAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO JOGO 
 

Para a construção do fatooufake.me foram considerados, também, os princípios 

que envolvem a aprendizagem significativa, que engloba os três tipos gerais de 

http://fatooufake.me/
http://fatooufake.me/
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aprendizagem (cognitiva, afetiva e psicomotora). Segundo Moreira (1999), a 

aprendizagem significativa segue a abordagem humanística, considerando o 

estudante como pessoa e as suas potencialidades para aprender.  

No desenvolvimento do jogo, optou-se pelo DPE framework, sigla para Design, 

Play e Experience (desenho, jogo e experiência). Conforme Souto e Fragelli (2016), o 

DPE é voltado para o serious games (jogos sérios), focado na aprendizagem. Além 

disso o DPE framework considera a influência de fatores sociais, culturais, cognitivos 

e experiências trazidas pelo jogador. Com o DPE é possível estruturar, de maneira 

organizada, o desenvolvimento do jogo: definindo as metas de experiência, o design, 

o protótipo, o teste para aprimorar o jogo. Isso permite um desenvolvimento eficaz, 

minimizando os problemas durante o processo criação. 

Figura 7 – Design, Play e Experience (DPE) framework e os seus subcomponentes 

propostos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Winn (2009 apud Souto; Fragelli, 2016) 

 

A Figura 7 apresenta as camadas do jogo, demostrando a interação entre o 

designer (quem projeta) com o jogador, onde o primeiro se preocupa com os recursos, 

mecanismos e ferramentas para promover a aprendizagem e engajamento no último.  
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É valido ressaltar que as linguagens de programação e as especificações 

técnicas do jogo não fazem parte do escopo dessa pesquisa, que se dedicou a 

aspectos conceituais e visuais considerando a proposta pegagógica do jogo. Porém, 

a título de informação, julgou-se válido explicitar algumas informações técnicas do 

fatououfake.me: 

• Plataforma: Microsoft.Net Core 3.1 

• Organização do código: Arquitetura MVC (Model View Controller)  

• Comunicação com banco de dados: Frameworks ASP.Net Core MVC e 

Entity Framework 

• Linguagens de programação: C# (linguagem padrão do Microsoft) e Razor.  

• Banco de Dados: My SQL. 

 

 3.2 ESCOLHA DA MÍDIA E DO CONCEITO MAIS APROPRIADO PARA O 

PROJETO 
 

Como o jogo desenvolvido aborda as desinformações, popularmente conhecidas 

como “fake news”, que são mais recorrentes nas mídias sociais, e considerando a 

realidade da atual pandemia da Covid-19, optou-se por desenvolver um jogo on-line, 

disponibilizado em um site da internet, através do endereço www.fatooufake.me.  

Segundo o IBGE (BRASIL, 2019), no Brasil, o celular é o principal meio para 

navegar na internet. Partindo dessa informação e para garantir uma maior 

acessibilidade, optou-se por usar, no jogo, um design responsivo, onde o layout se 

adapta/ajusta aos diversos formatos de tela, smartphone ou notebook, por exemplo.  

Além disso, optou-se em disponibilizar o jogo em um site, que pode ser acessado 

através de qualquer navegador de internet. Evitou-se o formato de aplicativo, pois 

esse requer instalação, o que, dependendo do modelo e da memória disponível no 

dispositivo do jogador, poderia ser um limitador de acesso.  

 

 

 

 

http://www.fatooufake.me/
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Figura 8 – Tela inicial do jogo com design responsivo, acessada por meio de um 

notebook e de um telefone móvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

O IBGE (BRASIL, 2019), também, identificou que entre as pessoas com 10 anos 

ou mais de idade, para 95,7%, o envio e recebimento de mensagens de texto, voz ou 

imagens por aplicativos, é a principal finalidade do uso da internet. Isso indica que as 

pessoas estão familiarizadas com aplicativos de mensagens instantâneas como 

WhatsApp. Por essa razão, optou-se por uma linguagem visual que remetesse a esse 

tipo de aplicativo, isso pode facilitar a interação do estudante com o jogo, pois ele 

poderá usar o seu conhecimento prévio para jogar. 

 

3.3 ANÁLISE DE SIMILARES 

 

Marques (2008) afirma que a "análise de similares" é uma importante ferramenta 

para avaliar as propriedades dos produtos já existentes no mercado. Segundo o autor, 

essa análise deve ser umas das primeiras etapas para se chegar a uma solução 

inovadora, uma vez que é possível entender os diversos aspectos das soluções 

disponíveis no mercado. 

Para as análises similares, pesquisarou-se, em duas ferramentas de busca não 

segmentadas (google.com e bing.com), com a combinação das seguintes palavras-

chave: jogo, desinformação, fake news, jogo educativo, game, disinformation, 

educação midiática e letramento midiático. Como critério adicional, restrigiu-se à 

pesquisa por tipo de jogo, descartando àqueles que não fossem on-line, de aparência 

suspeita (sites com vírus) ou que, claramente, não poderiam ser aproveitados para 
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fins educativos (contiam discurso de ódio, elementos pornagráfico, dentre outros). 

Além disso, priorizou-se os jogos que se relacionavam com temas de relevância social 

como saúde pública, processo eleitoral, construção de um ambiente digital mais 

produtivo e cambate a desinformação. Foram encontrados dez jogos que atendiam ou 

atendiam parcialmente os critérios, além disso, os jogos que possuíam abordagens e 

funcionalidades bem parecidas com jogos já catalogados foram desconsiderados. 

Essa é uma pesquisa amostral e não contempla todos os jogos disponíveis na internet, 

tentar chegar a esse objetivo tornaria a pesquisa inviável. 

 

Figura 9 – Tabela com jogos sobre desinformação e/ou educação midiática  

 Nome do 
Jogo  

Responsável / criador  Endereço Observações 

1 Caô 
Digital - 
Apresenta
ção e 
comando
s 

© MultiRio <em>Caô 
Digital</em> - 
Apresentação e 
comandos 
(multirio.rj.gov.br) 

Demora muito para abrir, prioriza a 
diversão em detrimento do conteúdo, 
voltado para o público infantil. Layout 
bastante intuitivo. 

2 Fake ou 
News: 
Eleições 

Instituto Mais Cidadania, 
de Curitiba, e apoiado 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) 

Baixe agora o 
game Fake ou 
News — Tribunal 
Regional Eleitoral 
do Paraná (tre-
pr.jus.br)  

Consegue equilibrar conteúdo e 
diversão. Porém, é um pouco 
repetitivo, funciona como quiz. Layout 
bastante intuitivo. 

3 Fake It to 
Make It 

Amanda Warner  
Fake It To Make It 
(fakeittomakeitgam
e.com) 

Provoca reflexões sobre como é 
possível e fácil ganhar dinheiro na 
internet  através de conteúdos 
mentirosos. As ferramentas não são 
muito intuitivas o que dificulta a 
navegação. 
 

4 Bad News drog.group, em parceria 
com a Cambridge Social 
Decision-Making 

 
Bad News 
(getbadnewsportugal
.com) 

Permite que o jogador entenda o que 
há por trás das desinformações. 
Possui fases e regras bem 
estruturadas. Layout bastante intuitivo. 
 

5 Verdade 
ou 
Mentira 

Direção-Geral da 
Educação de Portugal 

 
Verdade ou Mentira 
(mec.pt) 

Possui visual lúdico, efeitos sonoros, é 
bastante informativo.Mas, tende a ser 
mais expositivo, o jogo se limita a um 
quiz (verdadeiro ou falso).  
É intuitivo. 
 

6 Fato ou 
Fake 
(Covid-
19),  

D'Or Consultoria Seguros 
e Benefícios. 

Quiz do Coronavírus - 
D'Or 
(dorconsultoria.com.
br) 

 
Funciona como quiz. É intuitivo, bem 
parecido com o do TER-PR. 

7 Breaking 
Harmony 
Square 

Department of Homeland 
Security’s Cybersecurity 
and Infrastructure 
Security Agency (CISA) 

 
Harmony Square 

 
Inspirado no jogo Bad News, porém 
com layout e roteiro mais elaborado. 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/jogos-educativos/14409-ca%C3%B4-digital-apresenta%C3%A7%C3%A3o-e-comandos
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/jogos-educativos/14409-ca%C3%B4-digital-apresenta%C3%A7%C3%A3o-e-comandos
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/jogos-educativos/14409-ca%C3%B4-digital-apresenta%C3%A7%C3%A3o-e-comandos
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/jogos-educativos/14409-ca%C3%B4-digital-apresenta%C3%A7%C3%A3o-e-comandos
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/jogos-educativos/14409-ca%C3%B4-digital-apresenta%C3%A7%C3%A3o-e-comandos
https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Outubro/instituto-mais-cidadania-e-tre-pr-lancam-app-com-jogo-para-combater-a-desinformacao-2
https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Outubro/instituto-mais-cidadania-e-tre-pr-lancam-app-com-jogo-para-combater-a-desinformacao-2
https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Outubro/instituto-mais-cidadania-e-tre-pr-lancam-app-com-jogo-para-combater-a-desinformacao-2
https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Outubro/instituto-mais-cidadania-e-tre-pr-lancam-app-com-jogo-para-combater-a-desinformacao-2
https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Outubro/instituto-mais-cidadania-e-tre-pr-lancam-app-com-jogo-para-combater-a-desinformacao-2
https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Outubro/instituto-mais-cidadania-e-tre-pr-lancam-app-com-jogo-para-combater-a-desinformacao-2
https://www.fakeittomakeitgame.com/
https://www.fakeittomakeitgame.com/
https://www.fakeittomakeitgame.com/
https://www.getbadnewsportugal.com/#intro
https://www.getbadnewsportugal.com/#intro
https://www.getbadnewsportugal.com/#intro
https://verdadeoumentira.dge.mec.pt/
https://verdadeoumentira.dge.mec.pt/
https://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz/
https://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz/
https://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz/
https://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz/
https://harmonysquare.game/en


56 
 

8 FAKEY Desenvolvido por um 
estudante de mestrado 
na Universidade de 
Indiana 

Falso (iu.edu) Muito interessante, possui um layout 
que remete as “time line” das mídias 
sociais, é bastante intuitivo. Além de 
falso ou verdadeiro, o jogador, 
também, pode classificar a informação 
como sátira,   
 

9 BBC 
IREPORT
ER 

 BBC iReporter - BBC 
News 

Muito dinâmico, usa diferentes 
formatos de mídia, pode ficar meio 
confuso, mas no geral aborda a 
educação midática de uma forma 
inovadora. 
 

10 NewsFee
d 
Defender
s 

Annenberg Public Policy 
Center and iCivics 

NewsFeed 
Defenders - 
FactCheck.org 

Tem como objetivo ensinar as pessoas 
a avaliarem fontes on-line. Também 
usa a linguagem de redes sociais. 
Porém é pouco intuitivo 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

Três jogos foram selecionados para serem analisados de forma mais detalhada, 

o critério para essa seleção seguiu a semelhança técnica e viabilidade de 

implementação dos recursos, do jogo em análise, no jogo fatooufake.me. A análise 

detalhada seguiu as diretrizes de avaliação para objetos de aprendizagem propostas 

por Reategui, Boff e Finco (2010). As diretrizes consideram dois aspectos: Pedagógico 

(Perspectiva epistemológica e Capacidade de adaptação) e Técnico (Interface e 

Requisitos), no entanto, por falta de informações concretas, nesse trabalho, os 

aspectos técnicos, no que dizem respeito aos requisitos (robustez e portabilidade) não 

foram considerados para a avaliação dos jogos. 

Segundo as diretrizes propostas por Reategui, Boff e Zinco (2010), do ponto de 

vista epistemológico, um jogo pode ter uma abordagem comportamentalista se, por 

exemplo, o jogo foca em habilidades como memorização ou se fornece recompensa 

por respostas certas ou punições por respostas erradas. O jogo, também, pode ter 

uma abordagem construtivista ao propor situações-problema que envolvem a 

formulação de hipóteses, favorece a ação e reflexão, instiga a busca de informações 

em diferentes fontes de pesquisa, permitindo que o aluno reveja e retome seu 

processo de construção do conhecimento. Para os autores, apesar de, em muitos 

casos, as abordagens comportamentalistas e construtivistas serem antagônicas, a 

combinação delas pode fazer sentido em alguns objetos de aprendizagem, deixando-

os mais enriquecedores e dinâmicos. 

 

https://fakey.osome.iu.edu/
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://www.factcheck.org/newsfeed-defenders/
https://www.factcheck.org/newsfeed-defenders/
https://www.factcheck.org/newsfeed-defenders/
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Figura 10 – Diretrizes para avaliação de objetos de aprendizagem    

 

Fonte: A pesquisadora (2021), partindo da proposta de Reategui, Boff e Zinco (2010) 

 
  Reategui, Boff e Zinco (2010), também, propõem a análise de um objeto sob o 

ponto de vista da abordagem sociointeracionista, que pode se apresentar em um jogo 

da seguinte forma: permitindo interação entre os estudantes, fomentando a formação 

de grupo e promovendo debate sobre os tópicos trabalhados. A abordagem 

sociointeracionista pode se complementar às duas abordagens anteriores 

(comportamentalista e construtivista). Outra característica que, também, deve ser 

considerada no momento de avaliar ou construir um objeto educacional é a 

capacidade que ele possui em se adaptar aos diferentes estilos de aprendizagem dos 

estudantes tais como: visual/verbal, sensitivo/intuitivo, ativo/reflexivo e 

sequencial/global. Ter clareza sobre a abordagem epistemológica de um jogo 

educativo, assim como a sua capacidade de adaptação é fundamental para que ele 

possa ser aplicado de forma efetiva e consciente em uma atividade de ensino-

aprendizagem.  

 Nos resultados dessa pesquisa são apresentadas análises detalhadas de 3 

jogos educativos on-line, dentre o 10 listados, que foram selecionados devido a sua 

proximidade com a proposta da pesquisa e sua viabilidade técnica. 
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3.4 DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS E PRODUÇÃO DE VERSÕES 

 

Para o desenvolvimento de protótipos e versões, foram considerados conceitos 

como design instrucional e design de entretenimentos. De acordo com Souto e Fragelli 

(2016), o design instrucional se dedica a planejar e desenhar as interações do 

estudante com o jogo, definir quais são resultados de aprendizagem esperados, quais 

e como os conteúdos pedagógicos serão apresentados. Desenvolve, também, 

estratégias de ensino e eventos, avaliação do estudante. Já o design de 

entretenimentos se preocupa mais com as características que deixam o jogo mais 

divertido e lúdico, em como reter a atenção do jogador: foca na história, experiência, 

play, game e cenários. O desafio, ao desenvolver o jogo educativo, é conciliar, 

equilibrar, o design instrucional (jogo educativo) com o de entretenimento (jogo de 

entretenimento) para que o estudante, jogador, consiga aprender jogando. 

 O jogo foi elaborado a partir das fases, pensando-se no tipo de conteúdo e o 

formato que iria compor o fatououfake.me; como esse conteúdo seria apresentado e 

qual tipo de interações os estudantes teriam com os personagens do jogo. A princípio, 

o desenho prezou pela simplicidade e objetividade: a informação seria apresentada 

em formato de texto e imagem e o jogador avaliaria a sua veracidade, algo bem 

parecido com a proposta do jogo “Fake ou news – Eleições”. 

Figura 11 – Primeira proposta para o jogo fatooufake.me

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 
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Porém, apesar da objetividade e clareza desse formato, percebeu-se que ele 

foca mais no conteúdo e na memorização, o que o fez ser desconsiderado. Partindo 

da pesquisa teórica desenvolvida para esse projeto, percebeu-se que, para um 

processo educativo mais efetivo e consistente, é necessário, além de trabalhar com 

os conteúdos típicos da educação escolar, é importante também, desenvolver nos 

estudantes, habilidades cognitivas e socioemocionais. Um quiz, que apenas testa o 

conhecimento do jogador, não contemplaria essa característica. Além disso, esse 

formato pode incentivar o jogador a tomar decisões por impulso, sem fazer uma 

análise reflexiva sobre o contexto e os objetivos que existem por trás da informação. 

Com essas considerações, desenvolve-se a segunda versão para o funcionamento 

da fase do jogo: 

 

Figura 12 – Versão 2 do funcionamento das fases do jogo fatooufake.me 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

A segunda versão buscou simular uma conversa (interação social) em um 

aplicativo de mensagens instantâneas, onde o conteúdo poderia ser apresentado de 

uma forma mais reflexiva. Com isso, o jogador pode ter a oportunidade de formular 

hipótese e fazer comparações entre as mensagens enviadas pelos personagens do 

jogo. A versão 2 buscou equilibrar as abordagens comportamentalista, construtivista 

e sociointeracionista. 
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O grande desafio assumido para a elaboração desse jogo foi trazer a perspectiva 

sociointeracionista para a dinâmica das fases. Segundo Moreira (1999), a interação 

social, na perspectiva vygotskyana, é o veículo fundamental para a transmissão 

dinâmica (inter para intrapessoal) do conhecimento social (MOREIRA,1999). Mas, 

como promover essa interação social no jogo fatooufake.me? Já que por limitações 

técnicas, não seria possível conectar as pessoas por meio (no ambiente) do jogo?  

A interação social, conforme defendido por Moreira (1999), é constituída por, no 

mínimo, duas pessoas trocando informações e/ou experiências. Além disso, 

necessita, também, de envolvimento ativo, mesmo que em diferentes níveis, de 

ambos os participantes dessa interação. Com essa definição, chegou-se à conclusão 

de que, no caso do jogo, a interação aconteceria entre o jogador e o roteirista das 

fases. Mas, para proporcionar maior dinamismo e ludicidade a essa interação, o 

roteirista poderia assumir o papel de diversos personagens, o que permitiria a 

exposição/exploração de diferentes pontos de vista e experiência de vida, permitindo 

que o jogador assimilasse aquelas informações de forma mais reflexiva e 

contextualizada. Na elaboração dos personagens, levou-se em consideração as 

diversidades cultural, de gênero e étnica. 

Figura 13 – Personagens que podem interagir com os jogadores para explorar 

diferentes experiências de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Freepik.com adaptado pela pesquisadora (2021) 

 

Dessa maneira, foram inseridos, no jogo, alguns personagens para tornar 

possível a simulação de troca de experiência e significados entre eles e deixar a 

conversa mais rica e agregadora. Pois, nesse projeto considerou-se que a interação 

social implica em um intercâmbio de significados: a intenção é que o jogador assimile 
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os significados (conceitos) transmitidos pelo roteirista (por meio dos personagens) e 

tenha a oportunidade de verificar se o significado que ele captou (internalizou) é 

socialmente aceito. Dentro do jogo, essa aceitação seria avaliada pelos acertos e 

erros do jogador (store) e pelas respostas dos personagens (interação social). Com 

essa análise, notou-se que, mais do que o recursos técnicos, o papel do roteirista da 

fase é fundamental para a promoção da aprendizagem e a apreensão do conteúdo 

proposto. Isso ampliou as possiblidades do jogo, pois através do roteiro pode-se 

propor os mais diversos temas, das mais diversas áreas do conhecimento: o jogador 

pode desenvolver habilidades voltadas para o letramento midiático, ao passo que 

pode aprender sobre qualquer assunto. A ideia é trabalhar a educação midiática de 

forma transversal.  

Para trabalhar o letramento midiático dentro do jogo, prioritariamente, optou-se 

por aplicar os currículos propostos pela Civis Online Reasoning, uma iniciativa da 

Stanford History Education Group (SHEG). Esses currículos foram desenvolvidos para 

promover, nos estudantes, a capacidade de buscar, avaliar e verificar informações 

sociais e políticas on-line. Esse projeto focou no desenvolvimento da “leitura lateral”, 

onde os roteiros foram desenvolvidos para estimular as reflexões sobre as 

publicações on-line: a) Quem está por trás da informação? b) Qual é a evidência? c) 

O que dizem outras fontes? (BREAKSTONE; SMITH; CONNORS; ORTEGA; KERR; 

WINEBURG, 2021). 

A leitura lateral defende que não é muito eficiente tentar avaliar a credibilidade 

de uma informação, analisando-a de forma isolada, é mais efetivo buscar, em outras 

fontes, o que os sites dizem sobre aquela informação, quais são suas evidências, 

contexto e quem está por trás dela. Pesquisar se outras fontes fazem referência 

àquela informação. Essa é uma estratégia adotada pelos verificadores de fatos. A 

ideia, ao trabalhar tal estratégia em contexto pedagógico, é desenvolver no estudante 

a habilidade investigativa para checar as informações e validar as fontes. Estudos 

desenvolvidos por pesquisadores da Civis Online Reasoning demostraram que os 

estudantes melhoraram, significativamente, ao engajar-se na leitura lateral com mais 

frequência após a intervenção. (BREAKSTONE; SMITH; CONNORS; ORTEGA; 

KERR; WINEBURG, 2021).  

O incentivo à prática da leitura lateral pode ser percebido na fase “Olho na Rede” 

do jogo fatooufake.me, onde uma personagem comenta que comprou um remédio na 
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internet que promete curar centenas de problema na visão, ao longo da fase os outros 

personagens, assim como o próprio jogador questiona a eficácia do produto e se a 

automedicação é a decisão mais apropriada. Nessa fase, fontes para apuração de 

fatos e informações, como o site da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

e o site reclameaqui.com.br, são indicados.  

Essa fase foi baseada em uma situação real onde médicos, que estão sempre 

nas mídias, e que são conhecidos pelo grande público, como Drauzio Varella, tiveram 

que usar os seus perfis nas mídias sociais para esclarecerem que eles não fazem 

propaganda ou patrocinam pesquisas de nenhum medicamento. Esse tipo de 

associação entre um pessoa “famosa” e um produto, sem a sua autorização, serve 

para dar credibilidade aos medicamentos que não possuem comprovação científica e 

aprovação da ANVISA. 

Figura 14 – Tela da fase "De olho na Rede", onde o site da ANVISA é indicado 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 
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Até o momento, o jogo possui quatro fases:    

 

1. VACINATEC: Busca promover uma reflexão sobre a teoria conspiratória de 

que a vacina contra a Covid -19 seria para inserir um chip nas pessoas, o que 

não é verdade, e a fase tenta, através do diálogo, refutar esta teoria. Além 

disso, a fase incentiva ao jogador a checar as informações que recebem. 

2. OLHO NA REDE: Nessa fase, os personagens conversam sobre uma 

propaganda enganosa de um remédio que promete curar diversos problemas 

de visão. A ideia é introduzir os conceitos de golpe financeiro na internet e 

incentivar que o jogador procure informações sobre medicamento em órgãos 

oficiais. 

3. SOB PRESSÃO: O tema dessa fase é a Inteligência emocional. Vários 

estudos demostraram que as desinformações, aquelas informações 

enganosas publicadas de forma orquestrada e instrumentalizada, induzem às 

pessoas a priorizarem as emoções, os preconceitos e suas crenças pessoais 

no momento de interpretar as “fakes news”, deixando de lado a razão e os 

fatos objetivos. Por essa razão, a inteligência emocional deve ser considerada 

no processo de educação midiática. 

4. O BOM ELEITOR: A educação midiática tem íntima relação com o diálogo, a 

liberdade de expressão e a construção de uma sociedade ainda mais justa e 

democrática. Por isso, nessa fase, os personagens conversam sobre a urna 

eletrônica e o processo eleitoral. O roteiro dessa fase foi elaborado para 

ressaltar que, na democracia, não existem temas que não possam ser 

debatidos, mas que esses debates não podem ser politizados ou por em risco 

a democracia de um país. 

 

Espera-se que outros educadores, das mais diversas área do conhecimento,  se 

apropriem da ferramenta e desenvolva novas fases para serem aplicadas em 

contextos educacionais.  

Como as demais páginas do jogo foram desenvolvidas seguindo o mesmo estilo 

e funcionamento das fases, não faz-se necessário maiores comentários sobre as 

demais seções do site www.fatooufake.me.  
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3.5 TESTES E APRIMORAMENTO 

 

Após a publicação, estudantes e professores dos cursos técnicos do IF Baiano, 

Campus Catu foram convidados por e-mail ou WhatsApp para participarem da 

pesquisa. O convite explicitava a proposta e finalidade do jogo. Aqueles que 

aceitaram, 30 participantes, depois de ler e aceitar os Termos de 

Consentimento/Assentimento Livre e Esclarecido, bem como Confidencialidade e 

Sigilo, disponíveis no próprio site (APÊNDICES C e D), testaram os recursos e 

ferramentas do fatooufake.me. Após jogarem, os participantes foram convidados a 

responderem um questionário com questões de resposta aberta. Tratou-se, portanto 

de uma pesquisa qualitativa. 

Para incentivar o uso do jogo e apresentar a sua aplicação para os educadores, 

essa pesquisa também resultou em um Manual de Uso e uma Sequência Didática - 

SD (APÊNDICE B)  de um curso on-line que a aborda a Educação Midiática, para a 

elaboração da SD foram consideradas as propostas pedagógicas trazidas por Zabala 

(1998) e Ferrari, Ochs e Machado (2020). A SD também serviu para apresentar uma 

curadoria de conteúdos que se relacionam com o letramento midiático, servido 

também de material de consulta. É importante ressaltar que a SD pode ser aplicada 

em um coponete curricular específico, onde a educação midiática poderá ser 

trabalhada de forma transversal.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 RESULTADOS DA ANÁLISE DE SIMILARES  

 

Após pesquisa e seleção dos jogos educativos on-line sobre desinformação, os 

seguintes jogos, devido a sua proximidade e viabilidade técnica com a proposta da 

pesquisa, foram selecionados: a) The Bad News (getbadnews.com), site desenvolvido 

pela drog.group, em parceria com a Cambridge Social Decision-Making Lab; b) “Fake 

ou News – Eleições”, aplicativo produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 

– TRE-PR, em parceria com o Instituto Mais Cidadania e; c) Fato ou Fake (Covid-19), 

página na internet feita pela D'Or Consultoria Seguros e Benefícios. (FERRARI; 

COSTA, 2021).  

 

A seguir, serão analisados, de forma detalhada, os jogos acima citados:  

a) The Bad News: O jogo se apresenta como um uma ferramenta 

educativa para combater a desinformação. Ao jogá-lo, as pessoas conseguem 

entender melhor as estratégias que os criadores da desinformação usam para 

convencer e manipular os usuários da internet, que além de consumir aquele 

conteúdo enganoso, também o compartilha. A ideia é chamar a atenção para 

o fato de que muitos sites tentam passar uma imagem de credibilidade, 

publicando notícias aparentemente factíveis, mas que, na verdade, são 

informações manipuladas e produzidas apenas para desinformar seus leitores 

e, com isso, conquistarem mais seguidores e persuadi-los a agirem conforme 

suas crenças e interesses. Resumidamente, o The Bad News é um jogo on-

line, no qual os jogadores competem para se tornar um "magnata da 

desinformação e das notícias falsas". (BAD NEWS, 2018). 

O jogo The Bad News se destacou pelo seu design e por seu fundamento 

teórico, que leva em consideração os efeitos psicológicos das 

desinformações. Em 2018, o jogo recebeu a menção honrosa do Fast 

Company's 2018 Innovation by Design Awards, e ficou entre os indicados 

finais para o Prêmio Beazley Designs of the Year.  

Esse jogo baseia-se na “teoria da inoculação”, que tem suas raízes na 

psicologia social. A ideia faz uma metáfora à lógica de funcionamento da 
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vacina: defendendo que, ao serem apresentadas uma simulação de 

informação falsas ou enganosas, sua estrutura, argumentos e forma de 

divulgação, as pessoas podem construir uma resistência contra as 

desinformações que existem no “mundo real”.  

Figura 15 – Tela do jogo BAD News.  

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

Tomando como base as diretrizes de avaliação para objetos de 

aprendizagem proposta por Reategui, Boff e Finco (2010), pode-se chegar à 

conclusão de que o jogo The Bad News equilibra as abordagens construtivista 

e comportamentalista, em partes, possui abordagem sociointeracionismo, 

apesar de não existirem recursos que promovam a interação ou o debate com 

outros jogadores. Um exemplo da abordagem comportamentalista é a forma 

de recompensa utilizada no jogo: sempre que completa uma fase do jogo, o 

participante recebe um selo, de um total de seis (descrédito, conspiração, 

trolling; polarização, imitação e emoções). Ele só terá acesso ao selo seguinte 

se completar a fase anterior. Outro exemplo é a possibilidade do jogador 

“perder seguidores e credibilidade” quando ele faz escolhas consideradas 

pelo jogo como absurdas ou tenta aplicar, em seu modo de jogar, uma conduta 

mais ética ou informativa.  
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Figura 16 – Avaliação do Jogo Bad News, considerando Aspectos 

Pedagógicos e Técnicos 

  

Fonte: A pesquisadora (2021) 

O jogo The Bad News propõe uma lógica inversa, a ideia é o jogador 

assumir o papel do produtor e disseminador da desinformação. Assumir, 

pode-se dizer, o papel do vilão, o que é muito interessante pois, com essa 

lógica o jogo expõe a estratégia que existe por trás dessas “fake news”, 

porém, esse estilo irônico de abordar o tema exige um nível de conhecimento 

e estilo de aprendizagem específicos; por essa razão, e considerando os 

critérios da tabela, a seguir, pode-se dizer que o jogo possui baixa capacidade 

de adaptação. 
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Figura 17 – Avaliação do Jogo Bad News 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

   

Após a análise dos aspectos pedagógicos, partiu-se para a análise dos 

aspectos técnicos, interface, do jogo The Bad News; como essa análise é mais 

objetiva, ela não necessita de comentários ou detalhamentos. 

 

Figura 18 – Avaliação dos aspetos técnicos do jogo Bad News 
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Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

b) “Fake ou news – Eleições”: Esse jogo funciona como um quiz, onde o 

participante deve avaliar se a informação, sobre o processo eleitoral brasileiro, 

apresentada é “fake” ou “news”. O jogo tem como objetivo a conscientização 

das pessoas sobre a importância de checar as informações antes de 

compartilhar e desincentivar a disseminação de informações enganosas no 

período das eleições. Funciona, basicamente, da seguinte forma: O jogo 

desafia o usuário com “notícias”, onde ele deve decidir se irá “compartilhar” 

ou “descartar”. A cada decisão, o jogo revela se a pessoa errou ou acertou, 

apresentando um breve texto esclarecendo aquela informação. 

 

Figura 19 – Telas do jogo "Fake ou News - Eleições" 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 
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O “Fake ou News – Eleições” possui como perspectiva epistemológica o 

comportamentalismo, por seguir a lógica de um quiz. Ele tende a incentivar a 

memorização e se limita a testar o nível de conhecimento do jogador, 

diferenciando as respostas apenas como certas e erradas. O ponto positivo é 

que independente do acerto ou erro, o jogo apresenta um breve 

esclarecimento sobre o tema que foi proposto. Funcionalidades que 

favorecem a abordagem construtivista e sociointeracionista são nulas. Além 

disso, o jogo não permite que o jogador reveja as suas respostas (erros ou 

acertos). 

 

Figura 20 – Avaliação dos aspectos pedagógicos, considerando a perspectiva 

epistemológica, do jogo “Fake ou News” – Eleições 

    

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

Por se tratar de um jogo com abordagem, essencialmente 

comportamentalista, ele também possui baixa capacidade adaptativa, não 

considera as diversas formas de aprendizagem. 
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Figura 21 –Capacidade de adaptação, “”Fake ou News – Eleições” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

Do ponto de vista técnico, o jogo apresenta um bom desempenho, possui 

layout que remete à ideia de jogo, ilustrações bem-feitas, porém, em alguns 

casos, são meramente decorativas. Recursos com sons e animações 

poderiam enriquecer o objeto educacional. Outro ponto a ser considerado é 

que o jogo aborda apenas o tema das eleições, desconsiderando que a 

questão da desinformação é muito mais complexa do que apenas saber 

afirmar se uma informação é verdadeira ou falsa. Para um combate mais 

efetivo das “fake news” é importante considerar as estruturas social e 

tecnológica que favorecem essas publicações. O jogo é voltado para temas 

sobre política e democracia (eleições), por isso, é imprescindível debater 

aspectos cognitivos que envolvem a desinformação, a polarização e o 

discurso de ódio e o impacto disso sobre a democracia. 

 

Figura 22 – Avaliação dos aspectos técnicos do jogo “Fake ou News – 

Eleições”
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Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

c) Fato ou Fake (Covid-19): Segundo a D'Or Consultoria Seguros e Benefícios 

(FERRARI; COSTA, 2021), o jogo em questão atingiu milhões de pessoas no 

ano de 2020, ajudando a mantê-las informadas quanto a prevenção e 

tratamento no período da pandemia da Covid-19. Esse, assim como o jogo 

“Fake ou News – Eleições”, funciona como um quiz, onde o objetivo principal 

é testar o conhecimento do jogador. 

A análise, através do checklist das diretrizes de análise, do Fato ou Fake 

(Covid-19) apresentou resultados idênticos, sendo desnecessário inserir as 

tabelas aqui. O que diferencia um jogo do outro é que, um foi desenvolvido 

como aplicativo (jogo “Fake ou News – Eleições”) e o outro como site. Um 

ponto positivo a ser evidenciado nos dois jogos é que eles são bem objetivos 

e não exigem cadastro para que as pessoas comecem a jogar, isso facilita o 

acesso. 
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 Figura 23 – Telas do jogo Fato ou Fake (Covid-19) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

A utilização de métricas objetivas para analizar os objetos educacionais, permitiu 

o estudo mais preciso e qualificado dos jogos. Essas diretrizes podem ser usadas não 

apenas para quem pretende construir um jogo educativo, como também pode ser um 

excelente recurso para educadores que desejam selecionar recursos didáticos para 

trabalhar com os seus estudantes.  

Com a análise de similares, percebe-se que existem vários jogos on-line 

educativos que buscam abordar a educação midiática e/ou desinformação, 

principalmente entre os anos 2018 e 2020, o que demonstra a relevância do tema, 

não só no Brasil, com também, em diversos outros países. Infelizmente, os formatos 

e abordagens dos jogos nacionais ainda são limitados. Observando as tabelas, pode-

se notar que os jogos, principalmente os nacionais, tendem a apresentar uma 

abordagem mais corportamentalista.  

As diretrizes também foram utilizadas para avaliar o jogo que foi construído 

nessa pesquisa, o fatooufake.me. A avaliação pode ser encontrada no Manual de uso 

do Jogo (APÊNDICE A). 

 

4.2 REFLEXÕES SOBRE DADOS COLETADOS ATRAVÉS DO FATOOUFAKE.ME 

 

Infelizmente, por conta da Covid-19, não foi possível fazer uma pesquisa com 

uma amostragem mais ampla. Como relatado anteriormente, trinta pessoas 

participaram, excluindo aqueles jogadores que não fazem parte da comunidade 
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escolar do IF Baiano – Campus Catu, campo de pesquisa. Com isso, os resultados 

obtidos não refletem, necessariamente, a realidade do campus Catu ou da sociedade 

brasileira. Os participantes da pesquisa foram professores e estudantes indicados por 

eles, um grupo bastante homogêneo e específico. Por essa razão, os resultados 

dessa pesquisa possui caráter qualitativa, partindo das reflexões dos jogadores 

quanto ao jogo. Tornando-se necessário ampliar a amostragem, para se realizar uma 

análise estatística dos dados e para obter resultados que reflitam uma realidade mais 

concreta.  

Também, torna-se necessária a aplicação do jogo em um ambiente mais 

controlado, para investigar se ele consegue, de fato, promover o letramento midiático. 

Afinal de contas, com os dados que foram obtidos nessa pesquisa, não foi possível 

avaliar a capacidade do jogo de promover o letramento midiático, outras pesquisas 

voltadas para essa análise podem ser desenvolvidas. 

O jogo, também, funciona como uma ferramenta de coleta de dados e pode ser 

usado pelos professores para medir o conhecimento prévio dos estudantes sobre 

determinado tema, assim como também pode servir para avaliar os resultados após 

uma intervenção pedagógica. A intenção da apresentação desses resultados é 

demostrar os dados que podem ser extraídos a partir do jogo educativo fatooufake.me, 

para evidenciar que o jogo, também, pode ser usado como uma ferramenta de 

pesquisa que pode ajudar tanto educadores, como pesquisadores.  

 

Figura 24 – Perfil dos participantes da pesquisa 

 

Fonte: Freepik.com adaptado pela pesquisadora  

 

Para essa pesquisa, por exemplo, um dos temas abordados no questionário 

inicial foi o tipo de acesso à internet. Isso porque, conforme Lefèvre (2015), a 
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qualidade no acesso à internet pode influenciar o tipo de informação que eles 

consomem. Dessa maneira, foram inseridas, na etapa de pesquisa do jogo, questões 

como:  

a) Acesso à internet fixa e sua qualidade: Pode-se perceber que dos 

respondentes, 90% possuem internet fixa em casa e 73,3% possui internet 

fixa de banda larga, número próximo à média nacional de 75%, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PENAD) 2019 (BRASIL, 2019).  

 

Você possui acesso à internet fixa em casa? Total de respostas: 30 

Não 3 

Sim 27 

Sua internet fixa é banda larga com acesso ilimitado?10  Total de respostas: 27 

Não 5 

Sim 22 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

b) Acesso à internet móvel e sua qualidade: Informações como essa podem 

demostrar se o pesquisado possui acesso pleno aos conteúdos disponíveis 

na internet. Aqui é possível notar que 30% dos entrevistados possuem internet 

limitada, isso de certa forma, pode restringir o seu acesso à informação. 

 

Você tem acesso à aparelho móvel com internet? Seu 
celular possui internet?  

Total de respostas: 30 

Não 3 

Sim 27 

A internet é ilimitada para todos os conteúdos 
disponíveis na web? Você consegue usar todos os 
aplicativos o mês inteiro? 

Total de respostas: 27 

Não 10 

Sim 17 

Quais aplicativos você tem acesso ilimitado?11  Total de respostas: 17 

FaceBook 3 

Instagram 3 

WhatsApp 9 

Youtube 2 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 
10 Este questionamento foi feito apenas para os 27 informantes que responderam SIM na questão anterior. 
11 Este questionamento foi feito apenas para os 17 informantes que responderam SIM na questão anterior. 
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c) Tipo e formatos de conteúdo que costumam acessar e/ou consumir: Apesar 

da pesquisa não ter obtidos resultados conclusivos, o fato das Mídias Sociais 

serem a principal fonte de informação entre os pesquisados chama a atenção, 

tendo em vista que, conforme já apresentado, as mídias sociais são um dos 

principais canais para a propagação das desinformações. 

 

 

 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

d) Questões relacionadas com a desinformação e o compartilhamento de 

conteúdo na internet: 

Você recebe muitas notícias falsas ou enganosas de seus 
contatos? 

Total de respostas: 30 

 
12 :) = Emotion de sorriso. 

Qual mídia, digital ou não, você costuma usar para se manter 
informado? Se quiser, marque mais de uma opção :)12 

Total de respostas: 
74 

Conversando com amigos e familiares 10 

Jornal impresso 6 

Mídias Sociais 25 

Outros 9 

Revistas 7 

Telejornais 17 

Outros? Quais? Total de resposta: 9 

Sites jornalísticos 1 

Youtube 1 

Periódicos científicos 1 

Sites jornais na net 1 

Sites e YouTube 1 

Rádio  1 

Site  1 

Sites de notícias  1 

Periódicos, sites governamentais e não governamentais 1 

Você costuma checar as informações antes de compartilhar? Total de respostas: 19 

Não 1 

Sim 18 

Se informar hoje em dia está cada vez mais difícil, né? São tantas 
informações, vindas de tantos lugares que, às vezes, até confunde 
a gente! E, você? Costuma compartilhar as informações que recebe 
através de mídias sociais?   

Total de respostas: 30 

Não 11 

Sim 19 
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Não 18 

Sim 12 

Dos seus contatos, quem mais compartilha fake news? Pode 
escolher mais de um :)13 

Total de respostas: 22 

Amigos virtuais 8 

Colegas da escola 1 

Desconhecidos 3 

Familiares 8 

Outros 2 

Outros, é? Quem? Total de respostas: 2 

Sites 1 

Conhecidos 1 

Fonte: A pesquisadora (2021) 

 

Essas perguntas podem avaliar se práticas como Zero-rating podem influenciar 

à capacidade do jogador de diferenciar uma desinformação de uma notícia baseada 

em fatos. No Brasil, o Zero-rating está associado aos planos franqueados, com baixos 

volumes de dados por mês e, ao fim da franquia, o provedor bloqueia o acesso à 

internet, mantendo-o apenas para determinados aplicativos. Segundo Lefèvre (2015) 

os provedores descumprem o princípio da neutralidade das redes, previsto na lei nº 

12.965 (BRASIL, 2014), a partir do momento em que a franquia se esgota e eles 

passam a bloquear todo o resto dos conteúdos disponíveis na Internet, privilegiando 

apenas determinados aplicativos que possuem acesso ilimitado. Esses dados podem 

ser cruzados com os dados retirados das fases do jogo, com isso é possível investigar 

se o tipo de acesso e hábito de consumo das informações influenciam no nível de 

acerto do jogador. 

 

4.3 DIÁLOGO E REFLEXÃO SOBRE O JOGO 

 

Com o cenário da pandemia da Covid-19, a coleta de dados e a etapa de teste 

ficaram restritas a poucos participantes, porém, os resultados obtidos nesta etapa 

demonstram o potencial educativo do jogo. Das trinta pessoas, do campus Catu, que 

jogaram o fatooufake.me, apenas 10 estudantes e professores responderam ao 

questionário de avaliação. Foram enviadas questões abertas sobre o jogo 

(APÊNDICE F) e deixou-se a critério dos estudantes ou professores a forma como as 

 
13 :) = Emotion de sorriso. 

http://fatooufake.me/
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questões seriam respondidas, podendo ser por mensagem de áudio, vídeo ou de 

texto, enviado através do WhatsApp ou por e-mail. Dos participantes, dois optaram 

por responder em mensagem de aúdio, não é necessário transcrever os relatos 

recebidos em áudio, pois as opniões desses dois participantes corroboram os relatos 

dos outros participantes que responderam as perguntas. Cujo as resposta seguem na 

íntegra:  

Figura 25 – Depoimento (Via WhatsApp) da participante A14 do IF Baiano 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

 

 
14 Para preservar a identidade do(a) estudante, as declarações do(a) mesmo(a) foram identificadas com letras 

do alfabeto.  
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Figura 26 – Depoimento (Via WhatsApp) da participante B do IF Baiano 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Figura 27 – Depoimento (Via E-mail) da participante C, do IF Baiano  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Outros participantes optaram por não seguir o questionário proposto, abordando 

aspectos gerais sobre a sua experiência no jogo e sobre as reflexões fatooufake.me 

suicidou. Três citaram a relevância do tema e como as fake news estão influenciado 

as disputas sociais, outro participante sinalizou erro na contagem dos pontos, também 

houve reflexão sobre o quanto o enfraquecimento das instuicões sociais abre espaço 

para a desinformação. 
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O problema mais citado pelos participantes da pesquisa foi o formulário de 

cadastro (APÊNDICE E), que, por ser extenso, pode desincentivar a participação dos 

estudantes. Alguns jogadores apontaram que seria interessante colocar mais fases 

no jogo, porém, devido à restrição de tempo e ao cenário da pandemia da Covid-a19, 

que limitou contato com professores e pesquisadores do campus, novas fases não 

puderam ser desenvolvidas. A proposta incial era contar com a contribuição de outros 

profissionais dos mais diversos campos de conhecimento, como foi o caso da fase 

“Sob pressão” que foi desenvolvida em parceria com o pesquisador Romilson Souza 

Barreto e trouxe importante contribuição para o jogo. A contribuição de outros 

educadores poderia enriquecer e agregar significância para o fatooufake.me 

Através dos depoimentos pôde-se notar que o jogo é capaz de gerar reflexões 

sobre temas relacionados à educação midiática, é interessante aprofundar as 

discussões em futuras pesquisas, acredita-se que encontros síncronos ou presenciais 

que promovam atividades como grupo focal ou, até mesmo, uma roda de conversa 

que aborde as experiências dos jogodaores podem gerar reflexões mais profundas 

sobre diversos temas sociais e uma avaliação mais concreta sobre a efetividade do 

fatooufake.me. 

 

4.4 AVALIAÇÃO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA PROPOSTA 

 

Como dito, a presente pesquisa, também, resultou em uma proposta de 

Sequência Didática, a intenção desse matrial foi exemplificar o uso do jogo em um 

contexto pedagógico e, além disso, apresentar uma curadoria de conteúdos que 

promovam a reflexão sobre a importância da educação midiática no contexto social 

atual. 

A SD foi submetida a avaliação: Seis professores, entre mestres e doutores, das 

diversas áreas do conhecimento  avaliaram e opinaram quanto a relevância, 

aplicabilidade, a didática, entre outros aspectos.  

No geral, a SD foi bem avaliada pelos professores; 100% deles conceituaram 

a proposta, de forma geral, como “Ótima” ou “Boa”. Quanto ao conteúdo de 

apredizagem; todos os professores conceituaram como “Ótimo”. Segundo a avaliação, 

a infraestrutura da escola pode ser uma barreira para a aplicação da SD, assim como 
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acessibilidade às referências bibliográficas propostas, essas barreiras talvez sejam 

reflexo da desigualdade que existe no país quando ao acesso à internet que já foi 

debatido nesse projeto, no referencial teórico. Pontos como correção gramatical, a 

relevância do tema para o atual contexto social e a melhor delimitação do público alvo 

da SD também foram abordados pelos professores. A seguir, os resultados da 

avaliação: 

Figura 28 – Avaliação da proposta da Sequência Didática 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os estudos e pesquisas realizadas até o momento, notou-se que o 

fatooufake.me é um objeto de apredizagem e de coleta de dados com muito potencial, 

que pode auxiliar no planejamento de estratégias e ações educativas, já que, através 

dele, é possível diagnosticar o contexto social dos educandos e seus conhecimentos 

prévios. 

Devido a escassez de tempo e com as barreiras trazidas pela pandemia da 

Covid-19, não foi possível medir a efetividade do jogo para a promoção do letramento 

midiático, porém foi possível perceber que o jogo possui a capacidade de promover 

importantes reflexões quanto à disseminação das desinformações e seus impactos 

sociais. Os resultados obtidos, até o presente momento, demostram que o jogo pode, 

de forma lúdica,  abordar diversos temas, incluindo a desinformação e seus impactos 

sociais. Espera-se que o fatooufake.me seja explorado por mais pesquisadores e 

profissionais da área da educação. Algumas melhorias foram identificadas e, em 

breve, serão implementadas, tais com: Implementação de efeito de som, possibilidade 

de questões abertas para as fases, opção de jogar sem precisar se cadastrar e 

inserção de novas fases que abordem, não só a desinformação, como tantos outros 

temas relacionados à educação.  
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APÊNDICE A 

Manual de uso do jogo “fatooufake.me”
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APÊNDICE B 

Sequência Didática para o jogo “fatooufake.me” 
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APÊNDICE C 

 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO- CAMPUS CATU 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  
JOGO FATOOUFAKE.ME ( ETAPA I)15  

 
Esta pesquisa seguirá os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme 

Resolução nº 466 (BRASIL, 2012) e nº 510 (BRASIL,  2016) do Conselho Nacional de Saúde. 

 

A pesquisa para a qual você está sendo convidado(a) a participar intitula-se 

“ANÁLISE DE “FAKE NEWS” PARA PROMOÇÃO DO LETRAMENTO 

MIDIÁTICO”. A proposta está vinculada à Linha Práticas Educativas em Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) do Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), Campus Catu e tem como objetivo o 

desenvolvimento e a validação de um jogo educativo denominado fatoufake.me. O 

jogo tem como finalidade estimular aos estudantes a analisarem as “fake news” e 

criticá-las, estimulando, com isso, o desenvolvimento do letramento científico e 

midiático. 

A responsabilidade da investigação é da mestranda e pesquisadora Luana 

Costa Santos, sob orientação do professor Fábio Carvalho Nunes. Do ponto de vista 

metodológico, a pesquisa terá abordagem qualitativa e quantitativa. A Etapa I 

consiste na aplicação do Jogo fatooufake.me que servirá para coletar dados sobre 

a capacidade dos estudantes de reconhecerem ou não uma “fake news”. O objetivo 

dessa etapa é levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre as 

chamadas “fake news” e como se relacionam com elas. Nessa etapa, os integrantes 

serão estudantes do IF Baiano, Campus Catu e professores convidados, e sua 

participação ocorrerá através do jogo, onde os participantes responderão a um 

formulário informando dados pessoais e um outro formulário socioeconômico.  

Após responder aos formulários, os “jogadores” serão desafiados a reconhecer 

notícias falsas e verdadeiras: Em um cenário que simula uma conversa em grupo de 

 
15 Este Termo for aplicado com os participantes menores e maiores de idade, na Etapa I; bem como 

com os pais ou responsáveis dos informantes menores de idade. 
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Whatsapp, o jogador deverá interagir com os personagens do jogo de forma a 

combater a disseminação de fake news e o discurso de ódio, adotando sempre uma 

postura dialógica. Os(as) participantes desta pesquisa são voluntários(as) e, 

portanto, não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira. 

Ao contribuir com este projeto você estará colaborando para estimular a 

reflexão e o debate acerca da disseminação da desinformação e no seu combate. 

Os possíveis riscos para os participantes da pesquisa são: 

a) Desconforto, irritação e/ou cansaço ao responder as perguntas do jogo; 

b) Constrangimento ao expor suas opiniões, crenças e conhecimentos; 

c) Desconforto ou alteração de humor ao rememorar questões sensíveis sobre 

crença religiosa e política, comportamentos e atitudes sociais, e/ou de 

relacionamento de confiança com familiares e amigos; 

d) Fadiga psicológica e/ou física ao participar da pesquisa; 

e) Quebra do sigilo das informações por meio de um possível ataque ao banco 

de dados do site. 

Para minimizar esses possíveis riscos, na Etapa I da pesquisa, o jogo 

fatooufake.me, está sendo desenvolvido com uma interface e linguagem lúdica e 

amigável, a fim de proporcionar maior ergonomia e conforto para o usuário, o conteúdo 

do jogo será selecionado seguindo critérios pedagógicos e educativos, buscando 

sempre a utilização de uma linguagem respeitosa e amigável. Além disso, a 

programação do site aonde o jogo estará disponível conta com certificados de 

segurança e tráfego de informações criptografadas para evitar vazamento dos dados 

da pesquisa. 

Ressalta-se que os participantes da pesquisa que vierem a sofrer danos físicos 

ou mentais resultantes da sua participação na pesquisa, previstos ou não no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, terá direito à indenização, por parte da 

pesquisadora nas diferentes fases da pesquisa. 

Pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos individuais ou coletivos, 

por isso todas as etapas de coleta e tratamento de dado seguirão as recomendações 

da Resolução n 466 (BRASIL, 2012) e nº 510 (BRASIL, 2016) do Conselho Nacional 
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de Saúde. Nos comprometemos a conduzir este projeto respeitando os 

pressupostos éticos entre pesquisador e o participante da pesquisa, considerando a 

dignidade humana e esclarecendo todos os riscos que o sujeito pesquisado poderá 

ser exposto. Esclarecemos ao participante que sua participação é voluntária e 

ele tem total liberdade para manifestar suas vontades ou opiniões sobre a o 

Jogo fatooufake.me, podendo desistir do jogo e da participação da pesquisa a 

qualquer momento pela qual não será, em hipótese alguma, onerado ou 

questionado. Caso haja qualquer dúvida, o participante poderá solicitar 

esclarecimento entrando em contato com a pesquisadora pelo e-mail: 

luanacostasantos@ymail.com, telefone: 11 95156-6265, endereço: Vila Naval de 

Inemma, rua G, Casa G1. São Tomé de Paripe, Salavdor-BA, CEP: 40800-375. Ou 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), que fica na Av. Araújo Pinho nº 

39, Canela, Salvador -BA. Telefone: 71 3221-0332 e e-mail: cep@ifba.edu.br). A 

CEP-IFBA é uma instância deliberativa autônoma, colegiada e multidisciplinar, que 

desempenha papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão ética sobre a 

pesquisa científica. É encarregado da avaliação ética de qualquer projeto de 

pesquisa, desde que esteja conforme padrões metodológicos e científicos 

reconhecidos. 

Para o caso de necessidade de futuras consultas e/ou esclarecimentos de 

dúvidas que surgirem ao longo da pesquisa, recomenda-se que o participante 

digitalize o presente termo e o guarde em local de fácil acesso. 

Consentimento Pós–Esclarecido 

Eu,  , 

estou ciente da natureza desta pesquisa, de seus objetivos, métodos e benefícios, e 

autorizo a minha participação voluntária. Entendo também que não terei nenhuma 

gratificação financeira e que posso me afastar da pesquisa quando quiser. Concordo 

que as informações obtidas relacionadas à minha pessoa poderão ser utilizadas em 

atividades de natureza educacional, acadêmico-científica, através de material textual 

e eletrônico, o qual não terá fins lucrativos, sob nenhuma hipótese. 

Catu-BA, ____________de____________de 2021 

____________________________________________ 

Assinatura do participante 

mailto:cep@ifba.edu.br
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APÊNDICE D 

 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO-CAMPUS CATU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

 

Eu, ____________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o 

nº _______________, assumo o compromisso de manter a confidencialidade e o sigilo  

sobre os dados e informações pessoais dos participantes que eu tiver acesso ao longo 

da pesquisa “ANÁLISE DE “FAKE NEWS” PARA PROMOÇÃO DO LETRAMENTO 

MIDIÁTICO”. Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me: 

1. A não utilizar QUAISQUER informações que tiver acesso, para gerar benefício 

próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros; 

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia de documentação ou de reuniões 

que tiver acesso ou participar; 

3. Não usar as informações obtidas, através da pesquisa para prejudicar, 

estigmatizar ou discriminar, o pesquisador ou demais participantes; 

4. A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por 

todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio; 

5. Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao 

conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos 

nas discussões, análises, reuniões; 

6. Ao participar das reuniões ou interagir com os materiais produzidos nessa 

pesquisa, utilizar linguagem apropriada, não ofensiva, e comportamento 

respeitoso com a pesquisadora e demais participantes, evitando 

estigmatização dos membros das reuniões, respeitando suas colocações, 

opiniões e origem. 

Catu-BA, ____________de____________de 2021 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante 
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APÊNDICE E 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS CATU 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

TELAS DO JOGO FATOOUFAKE.ME – DADOS PESSOAIS 
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APÊNDICE F 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS 

CATU PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 

QUESTÕES ABERTAS SOBRE O JOGO 

 

1- Como foi a sua experiência ao usar o jogo “fatooufake.me”? 

2- As ferramentas e funcionalidades são intuitivas, fáceis de usar e entender?  

3- O jogo lhe provocou reflexões sobre o tema “fake news”?  

4- Você sente que aprendeu com o jogo?  

5- Você se divertiu jogando “fatooufake.me”? 

6- Recomendaria o jogo? 

7- O que mudaria no “fatooufake.me”? 

8- As interações no jogo refletem situações reais vivenciadas por você? 

9- Vamos conversar um pouco sobre desinformação e o que podemos fazer para 

combatê-la? 
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