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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo geral pesquisar usuários da Terceira Idade na 

Biblioteca Pública Municipal Amaury dos Santos, no Balneário Cassino, sobre 

informações falsas (fake news). Este tema surgiu devido ao grande compartilhamento 

de notícias falsas na Internet, e resolvemos analisar o facebook e o whatssap e 

tivemos uma preocupação com os Idosos, visto que não estão tão acostumados a 

usar a Internet, como os jovens que nasceram nessa geração que esta sempre 

conectada. A pesquisa é qualitativa com a aplicação de uma entrevista com perguntas 

semiestruturadas, visando saber o entendimento que os usuários da Terceira Idade 

da Biblioteca Amaury dos Santos tem sobre fake news. Foram feitas diversas 

pesquisas em bases de dados científicas, periódicos, Google acadêmico, para fazer o 

levantamento de materiais relevantes para o tema da pesquisa. A finalidade é ajudá-

los a identificar fake news com as oito orientações da IFLA – Como Identificar Notícias 

Falsas e mostrar a eles a Agência Lupa que trabalha com checagem dos fatos. A 

pesquisa se fez importante para que os idosos estejam sempre alerta e saibam 

identificar as fake news e das consequências de divulgá-las. 

 

Palavras chaves: Fake News. Terceira Idade. Biblioteca Pública. IFLA. Agência 

Lupa. 

 

 

  



ABSTRACT 

The present work has as general objective, to search Seniors users in the Amaury dos 

Santos Municipal Public Library, in Balneário Cassino, about fake news. This theme 

arose due to the large sharing of fake news on the internet, and we decided to analyze 

facebook and whatssap and had a concern with the Elderly, as they are not as used to 

using the internet as the young people born in this generation that is always 

connected. The research is qualitative with the application of an interview with semi-

structured questions, aiming to know the understanding that the Amaury dos Santos 

Library Seniors users have about fake news, several searches were made in scientific 

databases, periodicals, Google academic, to survey relevant materials for the research 

theme. The goal is to help them identify fake news with the eight IFLA guidelines How 

to Identify False News and show them the Lupa Agency that does fact-checking.The 

research was important so that the elderly are always alert and able to identify fake 

news and the consequences of disclosing them. 

 

Keywords: Fake News. Third Age. Public Library. IFLA. Magnifying Glass Agency. 
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1 INTRODUÇÃO   

Atualmente as informações estão nos mais diversos meios de comunicação, 

mas nem sempre são informações verídicas. Nos dias atuais encontrar informações 

com veracidade é, primeiro saber garimpar com responsabilidade as fontes onde se 

encontram as notícias que são disponibilizadas no mundo da internet. Na internet 

existem várias redes sociais, entre elas o facebook, whatsapp, youtube, instagram, 

etc. 

As redes sociais podem ser grandes aliadas na disseminação de informações, 

nesta realidade, muitas bibliotecas utilizam desta fonte para divulgar notícias, serviços 

e produtos, mas é essencial saber onde procurar por informações. O ideal é pesquisar 

em bases de dados de bibliografias científicos, até mesmo no facebook é possível ter 

informações confiáveis se o usuário curtir páginas de jornais, revistas, blogs de boa 

procedência. 

Dentro deste contexto, surgiram alguns questionamentos com relação à 

Terceira Idade. Será que eles usam o facebook e o whatsapp? Com que frequência? 

Qual será a finalidade do uso dessas redes sociais? Costumam compartilhar as 

notícias/informações? Conhecem o que é Fake? Sabem as consequências de 

divulgar uma notícia falsa? Será que eles sabem que tem meios de verificar/prevenir o 

que é falso? 

A partir dessas indagações, apresentam-se os objetivos, e a aplicação da 

pesquisa para conhecer um pouco do perfil destes usuários idosos no mundo 

tecnológico. 

As notícias falsas são divulgadas muito rapidamente, a maneira como elas 

estão dispostas nas redes fazem com que pareçam notícias jornalísticas pelo formato 

que tem, e em alguns casos o modelo é bem parecido com a fonte de notícias de 

conteúdo verídico e estas tomam forma que, muitas vezes acabam confundindo as 

pessoas. Deve-se analisar e saber como identificar uma fake news, por isso é muito 

importante verificar a fonte antes de compartilhar nas redes sociais. Porque, muitas 

vezes com apenas um “click” podemos estar prejudicando, difamando sem nem saber 

se de fato realmente aquilo aconteceu. A precaução é uma forma de não cometer 

nenhum erro. 
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1.2 Objetivo geral  

Pesquisar usuários da Terceira Idade na Biblioteca Pública Municipal Amaury dos 

Santos, no Balneário Cassino, sobre informações falsas (fake news). 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Identificar o grau de utilização do facebook e whatsapp pelos Idosos da 

Terceira Idade. 

 Verificar se sabem das consequências de disseminação de uma 

informação/notícia falsa. 

 Averiguar se conhecem a agência Lupa verificadora de fake news que 

identifica se uma informação ou uma notícia é verdadeira ou falsa. 

 Perguntar para os usuários da Terceira Idade se aceita receber as oito 

orientações da IFLA sobre notícias falsas. 

1.3 Justificativa 

O presente projeto trás como justificativa a importância de alertar a 

comunidade da Terceira Idade (a partir dos 60 anos), a saber, o que são as fake 

news, fazendo com que essas pessoas saibam identificá-las, quando realizarem suas 

pesquisas, por meio de exemplos e conceitos para evitar que estas manipulem o que 

é de fato verídico. É importante que a comunidade saiba que nas redes sociais estão 

os maiores focos das fake news.  Distinguir uma notícia falsa de uma notícia 

verdadeira, muitas vezes, não é fácil. Por isso faz-se necessário um alerta, aos 

idosos, diante de qualquer notícia, para terem um olhar cauteloso para evitarem 

popularizar o que não é verdadeiro. 

Este tema foi escolhido a partir do grande compartilhamento de notícias falsas, 

ou seja, um alastramento que vai passando de pessoa para pessoa, sendo ditas 

como verdade e atingindo um grande número de indivíduos, principalmente os idosos. 

Os idosos foram escolhidos por, nas últimas décadas, apresentar um 

crescimento enorme nas redes sociais. Assim, o IBGE (2017) apresenta “uma 

proporção dos idosos (60 anos ou mais) que acessaram a Internet subiu de 24,7% 

(2016) para 31,1% (2017) e mostrou o maior aumento proporcional (25,9%) entre os 

grupos etários analisados pela pesquisa”. 
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Além de constatar através do IBGE, muitos jornais apresentam esse 

crescimento dos idosos dividirem as atividades cotidianas com o uso de seus 

celulares nas redes sociais. 

Assim, essa pesquisa servirá para alertar a não acreditar em tudo que é 

postado, tanto pelo facebook como pelo whatsapp. 

A escolha da Biblioteca Pública Municipal Amaury dos Santos, no Balneário 

Cassino, foi através de um diálogo com a bibliotecária, no qual mencionou que a 

biblioteca é bem utilizada pelos idosos na busca de retiradas de livros para ler.  

Os resultados, desta pesquisa, poderão ajudar a desenvolver o cuidado de 

verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa, assim, poderão evitar que boatos se 

espalhem evitando causar problemas futuros. 
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2  METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa com a aplicação de uma 

entrevista com perguntas semiestruturadas, visando saber o entendimento que os 

usuários da Terceira Idade da Biblioteca Amaury dos Santos tem sobre fake news. 

Esclarece que é considerada Terceira Idade quem possui 60 anos ou mais, 

conforme a Política Nacional do Idoso (2010, p.6) “Artigo 2º - Considera-se idoso, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade”.  

Tendo como objetivo de estudo as pessoas da Terceira Idade da comunidade 

do Balneário Cassino que frequentam a Biblioteca e que utilizam o facebook ou 

whatsapp, porque a pesquisa é voltada para a conscientização dos males que a 

disseminação de fake news pode causar nas redes sociais. 

Primeiramente aplicou-se uma entrevista semiestruturada (pré-teste) com cinco 

usuários da Biblioteca Pública do Bairro Cassino, no dia 30 de abril de 2019 no 

período da tarde, com o objetivo de aperfeiçoar o instrumento de pesquisa para dar 

andamento na pesquisa. 

A coleta dos dados dessa pesquisa será feita através de uma entrevista 

semiestrutura, conforme Apêndice A, aos idosos, público alvo desta pesquisa.  

Para melhor esclarecimento, a entrevista Padronizada ou Estruturada, Marconi 

e Lakatos (2003, p.197). 

 

É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente 
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. 
Ela se realiza de acordo com um formulário (ver mais adiante) 
elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de 
acordo com um plano. 
 
 

Conforme objetivo desta pesquisa pretende-se aplicar a entrevista para 12 

idosos que frequentarão a Biblioteca, durante duas semanas do mês de outubro, 

deste ano. 

Nesta entrevista serão também apresentadas a cada entrevistado as oito 

orientações da IFLA, e lido e explicado cada item. 
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3 ESTUDO DE USUÁRIO 

Para o início do projeto foi feito o estudo de usuário com o intuito de saber se o 

público alvo da pesquisa frequentava a biblioteca, através de uma visita e conversa 

com a Bibliotecária foi constatado que pessoas da Terceira Idade utilizam a Biblioteca 

Amaury. Segundo Cunha, Amaral e Dantas (2015, p.33) “os estudos de usuários de 

bibliotecas públicas são mais conhecidos como estudos de comunidade. São 

investigações à parte na área da pesquisa em Biblioteconomia”. 

A partir disto continuou a pesquisa devido à preocupação com a comunidade 

idosa em relação às fake news, e a necessidade de prevenir os idosos dos malefícios 

que as fake news podem causar, o objetivo principal da pesquisa é ajudar a Terceira 

Idade identificar as noticias falsas. 

Conforme Figueiredo (1994, p.7). 

Estes estudos são, assim, canais de comunicação que se abrem entre 
a biblioteca e a comunidade a qual ela serve. São estudos necessários 
também para ajudar a biblioteca na previsão da demanda ou mudança 
da demanda de seus produtos ou serviços, permitindo que sejam 
alocados os recursos necessários na época adequada. 

 Fazer a pesquisa em uma Biblioteca pública que serve a comunidade se faz 

importante para a Bibliotecária saber o que são as necessidades dos seus usuários, 

para saber quais são suas dúvidas sobre o tema em questão e também suas 

contribuições, é possível continuar oferendo esse tipo de serviço para saber se os 

usuários de Terceira Idade já sabem lidar com as fake news ou deve ser um trabalho 

mais árduo para serem sanadas todas as possíveis incertezas. 

 Com o estudo de usuário os funcionários da Biblioteca conhecem melhor a 

comunidade que frequenta o espaço, como exemplo, com a entrevista 

semiestruturada pode-se saber se o entrevistado utiliza o facebook ou whatsapp, se 

utiliza apenas uma das redes, se faz uso de ambas, se não usa nenhuma. Sempre 

lembrando que é feita uma abordagem aos usuários se identificando, perguntando se 

é possível fazer as perguntas, falar se for o caso que não vai ser identificado e pede-

se autorização para colocar na pesquisa os resultados obtidos. 
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3.1 Biblioteca Amaury Dos Santos: Balneário Cassino - Rio Grande-RS 

 

A Biblioteca Pública está localizada na Av. Rio Grande, 69 - Cassino, Rio 

Grande – RS. E oferece algumas atividades tais como: atendimento aos usuários, 

empréstimo e devolução de livros, renovação de livros, processamento técnico das 

obras. Consta no quadro funcional uma Bibliotecária. A Biblioteca desenvolve projetos 

que beneficiam a comunidade, como hora do conto para as crianças incentiva a 

leitura, ações de verão no final da tarde, o que chama bastante atenção das pessoas 

visto que a biblioteca se encontra localizada próximo à praia. 

Figura 1- Biblioteca Pública Municipal Amaury dos Santos – Cassino - RS 

 

Fonte: http://bibliotecaamaurydossantos.blogspot.com/ 

 

A maioria das obras são doações da própria comunidade e o descarte é feito 

por meio de trocas entre bibliotecas. 

O acervo (Figura 2) é composto de mais de 10 mil obras bibliográficas, entre 

elas: títulos da literatura brasileira, estrangeira, infantil, clássicos, espírita, além de 

dicionários, atlas e enciclopédias.  

http://bibliotecaamaurydossantos.blogspot.com/
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A biblioteca fica aberta ao público diariamente das 9:00 horas às 17:00 

de segunda a sexta-feira.  

A seguir, mostra uma foto com a parte do acervo, conforme Figura 2. 

Figura 2 – Foto de livros do acervo da Biblioteca Amaury dos Santos 

 

Fonte: http://bibliotecaamaurydossantos.blogspot.com/ 

 

O diferencial dos usuários dessa Biblioteca é que no verão recebe muitos 

veranistas que frequentam a praia e, no inverno recebe muitos idosos buscando 

literaturas. 

A Biblioteca apresenta um grande número de retiradas, principalmente, nos 

dias das promoções de um supermercado que fica praticamente ao lado. Oferece 

também muitas atividades de incentivo a leitura e entretenimento. Neste aspecto, 

apresenta-se o Sarau Literarte. 

O Sarau Literarte: literatura em movimento foi promovido pela SECULT, esse 

evento fez parte da Programação do Verão Cultural e foi aberto a todos os públicos. 

Conforme Secretaria de Município e Cultura, (2019, p.1). 

 

Em comemoração aos 282 anos da Cidade, a Prefeitura Municipal do 
Rio Grande, através da Secretaria de Município da Cultura, do Núcleo 
de Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas Públicas Municipais, convida 
para a 17° edição do “Sarau Literarte: literatura em movimento”. O 

http://bibliotecaamaurydossantos.blogspot.com/
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sarau será realizado no final da tarde desta sexta-feira (15), às 18h30, 
na Biblioteca Pública Municipal Amaury dos Santos, localizada na 
Avenida Rio Grande – Balneário Cassino. 

 

O Prefeito e Secretário participaram da Reinauguração da Biblioteca Pública 

Municipal Amaury dos Santos no bairro Cassino. 

Esta Biblioteca tem uma página de divulgação no Facebook, através desta é 

possível estar informado das ações que acontecem, tais como: brechós, saraus, 

entre outros.  Nas ações de verão tem música, poesia, rodas de conversa, entre 

outras. 

Muitas bibliotecas estão disseminando as atividades e produtos nas redes 

sociais. Neste aspecto, é importante para a comunidade ficar informada.  

3.2 Biblioteca Pública 

 É um ambiente que tem como uma das funções ser acessível a todos os 

seus usuários, sempre fornecer as informações necessárias para que a pessoa que 

está ali seja bem atendida e sane suas dúvidas, todos que procuram a Biblioteca 

Pública devem ser sempre tratados com respeito independente de suas origens e o 

lugar que ocupa na sociedade. 

Segundo o Manifesto da IFLA / UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, (1994, 

p.1). 

A biblioteca pública é o centro local de informação, tornando 
prontamente acessíveis aos seus utilizadores o conhecimento e a 
informação de todos os gêneros. Os serviços da biblioteca pública 
devem ser oferecidos com base na igualdade de acesso para todos, 
sem distinção de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou 
condição social. Serviços e materiais específicos devem ser postos à 
disposição dos utilizadores que, por qualquer razão, não possam 
usar os serviços e os materiais correntes, como por exemplo, 
minorias linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas ou reclusas. 

  

De acordo com a IFLA / UNESCO é muito importante ajudar quem frequenta a 

biblioteca a desenvolver a prática da leitura desde os pequenos até as pessoas 

idosas, dar apoio na área educacional, contribuir para o desenvolvimento pessoal, 

aflorar o lado criativo de cada um, ensinar a valorizar a cultura, disponibilizar sempre 

as informações para todos. 
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Segundo Brettas (2010, p.107) 

O ser humano possui uma especial forma de comunicação, utilizando 
recursos gráficos que preservam sua herança cultural. Em uma dada 
sociedade, essa comunicação transmite a cultura preexistente e a 
cultura de outras sociedades para as futuras gerações. Por esse 
motivo, esses registros gráficos precisam ser preservados e 
organizados. Assim, a biblioteca aparece como uma instituição 
fundamental para cumprir tal objetivo, acumulando, desenvolvendo e 
disponibilizando livros e outros documentos ao público. 

 Seguindo o pensamento da autora pode-se notar que a Biblioteca Pública é 

um local que serve para se trocar experiências e informações e através da leitura é 

possível saber sobre o passado cultural de um povo, e as pessoas que viveram 

naquela época quando leem algo daquele tempo tem o prazer de relembrar o que um 

dia já presenciou. 

E a função da biblioteca é tornar possível que as pessoas encontrem esse 

material de maneira ágil, então é papel da biblioteca disponibilizar documentos e 

livros aos seus usuários, desta forma mantem viva a cultura de um povo e 

preservando esses materiais possibilita que a nova geração tenha conhecimento de 

tudo o que seus antepassados já viveram. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DE FAKE NEWS  

Figura 3 IFLA (Federação Internacional de Associações e Instituições 
Bibliotecárias) 

 

Fonte: IFLA, 2018 

Essas são as oito orientações da IFLA (Federação Internacional de 

Associações e Instituições Bibliotecárias), apresenta oito passos importantes para o 

internauta seguir evitando cair na armadilha das notícias falsas. 

4.1 Fake News nas Redes Sociais 

São as notícias falsas divulgadas como verídicas e, a Internet é considerada o 

principal meio de propagação dessas notícias inverídicas, através pelas redes sociais. 

De acordo com Significados (2018, p.1) Fake news significa "notícias falsas". 

“São as informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são 

compartilhadas na internet como se fossem verídicas, principalmente através das 

redes sociais”.  
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“As fake news, na verdade, não surgiram agora. Há séculos (literalmente) 

podemos presenciar casos de pessoas que disseminaram notícias mentirosas e 

causaram impactos inimagináveis na vida de outros indivíduos”. (BISORDI, 2018). 

 

Segundo Gurovitz (2018): 

 

"Fake News” (notícias falsas) não é uma coisa nova. De fato, a história 
registrada das "guerras de desinformação" remonta à Roma antiga. 
Mas o século 21 viu a ameaça letal de informações em uma escala 
sem precedentes. Novas e poderosas tecnologias simplificam a 
manipulação e a fabricação de conteúdo, e as redes sociais ampliam 
dramaticamente falsidades propagadas por governos 
antidemocráticos, políticos populistas e entidades corporativas 
desonestas. 
 

A mentira já existia antes mesmo de serem criadas as redes sociais, mas com 

a Internet essa mentira que antes não afetava um número tão grande de pessoas foi 

tomando maiores proporções e, como são fatos mentirosos, notícias falsas que se 

tornam um problema quando divulgadas como verdadeiras. 

De acordo com Wandle (apud BISORDI, 2018): 

 

Existem alguns formatos mais comuns de fake news que podemos 

identificar: sátira ou paródia; falsa conexão; falso contexto; conteúdo 
impostor; conteúdo manipulado e conteúdo fabricado. Além disso, é 
importante também que o usuário analise sempre a fonte de 
informação para saber se é confiável, assim como o título do texto, os 
autores, a data da publicação e os mínimos sinais de aviso de bot. 
Notícias “bombásticas” e links compartilhados diretamente em redes 
sociais devem ter a sua veracidade sempre questionadas. Se você 
não vê uma história em toda a mídia (mas apenas em um site), 
provavelmente exista uma boa razão para isso, não é mesmo? 

 
É curioso que essas fake news tentam copiar a forma de notícias jornalísticas 

para que se pareça um fato verdadeiro, com o intuito dos internautas confiarem na 

fonte e compartilharem essas informações erradas ou destorcidas ou incompletas em 

suas redes sociais. 

De acordo com Luce (2018, p.26): 

 

A mentira sempre existiu, seja em rodas de conversas, nos bares ou 
até na famosa conversa de pescador. Sempre em um tom 
descontraído, quase jocoso, o assunto se desenvolve a partir de 
fantasias e contos com baixa veracidade, a fim de distrair as pessoas 
que estejam envolvidas nessa conversa. O problema se inicia quando 
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essas conversas ganham proporções maiores e assumem um papel 
que não é cabido à elas, o de verdade. Como é o caso das notícias 
falsas, ou o termo mais usual em inglês, Fake News, ou seja, fatos 
mentirosos travestidos como informações ou notícias abusam de uma 
linguagem jornalística para transmitir conteúdo de caráter falso como 
sendo verdadeiro. 

 

Devemos estar sempre alertas quando estamos nas nossas redes sociais e 

vemos algo que pode prejudicar a imagem de alguém. Tem casos em que apresenta 

como notícia jornalística, uma foto atrelada à imagem de uma pessoa, falando algo 

grave que supostamente alguém cometeu, entre outros fatos errôneos.  

O compartilhamento em massa de uma notícia que não é verdadeira pode 

causar transtornos a alguém e, em um caso muito extremo pode ocasionar até a 

morte de uma pessoa inocente.  

Desta forma, Teixeira, Marcos, Machado, et.al.(2018, p. 1), salientam que: 

 

As fake news têm sido nocivas à sociedade na medida em que criam 
expectativas errôneas e conceitos equivocados a respeito da 
reputação de determinada pessoa, podendo até mesmo mudar seu 
destino, julgando-a, condenando-a e, em certos casos, ferindo-a até à 
morte, sem lhe dar oportunidade de defender-se, ainda que seja 
completamente inocente. Pretende-se com a presente pesquisa 
demonstrar a necessidade de se transformar as redes sociais em 
canais de informações úteis e confiáveis à sociedade. 

 

“O compartilhamento de notícias falsas pode ser danoso tanto para empresas das 

mais diversas áreas quanto para alguma pessoa em particular, causando malefícios 

que são, muitas vezes, irreparáveis”. (BISORDI, 2018). 

4.2 Redes Sociais na Era Tecnológica 

São sites de entretenimento que servem para conectar pessoas, empresas 

usam também para divulgar seus produtos, inclusive existem sites que a função deles 

é de anúncios e vendas de produtos.  

Segundo o Guia definitivo de redes sociais (p.7) “essas plataformas criaram, 

também, uma nova forma de relacionamento entre empresas e clientes abrindo 

caminhos, tanto para a interação quanto para o anúncio de produtos ou serviços”. 

Alguns utilizam suas redes particulares para vender seus trabalhos artesanais 

feitos em casa, quem trabalha com a parte alimentícia obtém sucesso em suas 

vendas no meio virtual, com o acesso à internet é possível através das redes terem 
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contato com pessoas do mundo todo, tem os aplicativos para celular como facebook, 

whatssap, instagram, twitter, que são acessados mundialmente, é possível 

compartilhar notícias, informações, mandar mensagem, conversar online por bate 

papo, ligações de voz, ligações de vídeo, muitas pessoas estão tão familiarizadas 

com as redes que utilizam só as estas para se comunicarem muitos não utilizam mais 

as sms para o envio de mensagem de seus celulares e nem fazem ligações de seus 

aparelhos. 

Nesta mesma visão, Teixeira, Marcos, Machado, et.al. (2018, p. 1), esclarece 

que: 

As redes sociais digitais são os instrumentos mais céleres e eficazes 
de comunicação e intercâmbio de notícias que a internet disponibilizou 
aos seus usuários. As redes digitais como Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp, dentre outras, têm assumido uma importância cada 
vez maior na sociedade, uma vez que se tornaram um paradigma de 
fama, beleza, riqueza e vantagens, que nem sempre correspondem à 
realidade. 

 
O Facebook conecta pessoas é possível ter amizade com os amigos de 

infância, familiares, conhecidos e se pode compartilhar muitas coisas um 

pensamento, notícias, receitas, e dentro dos padrões do que é permitido o usuário 

pode publicar qualquer coisa inclusive uma fake news sem se quer saber por isso a 

importância da verificação da informação. 

O whatsapp é muito utilizado pela facilidade de enviar uma mensagem, é 

comum uma pessoa ter grupos no whats com a família, amigos, com os colegas de 

trabalho, com os colegas da turma que estudam, de fato facilita muito conversar ao 

mesmo tempo com todos sobre determinado assunto, e nestes grupos é muito 

comum publicarem notícias muitas vezes sem fonte, notícias de outros grupos que 

estão sendo repassadas, devido ao número de pessoas presentes nestes grupos 

essas notícias falsas criam proporções muito grande e se espalham rapidamente. 
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Tabela 1 - Utilização das redes sociais no Brasil e no mundo 

Redes Sociais Usuários  

Facebook 

Instagram 

Linkedin 

Twitter 

Whatsapp 

Facebook Messenger  

Youtube 

Snapchat 

Google + 

Pinterest 

 

120 milhões no Brasil 

45 milhões no Brasil 

29 milhões no Brasil 

319 milhões no mundo  

120 milhões no Brasil 

1,2 bilhões no mundo 

98 milhões no Brasil 

160milhões no mundo 

22,5 milhões no Brasil 

100 milhões no mundo 

 Fonte: Guia definitivo das redes sociais, 2019. 

Observa-se que o facebook e o whatssap, ambos tem 120 milhões de usuários 

no Brasil, o que representa mais da metade da população do Brasil conectada através 

das redes sociais, o que torna possível o compartilhamento de informações com 

pessoas de todas as partes do mundo, as notícias que durante vários anos somente 

era encontrada em jornais da televisão ou impressos hoje em dia estão disponíveis 

para a população que tem acesso a internet em qualquer lugar do Brasil e do mundo. 

E com os avanços da tecnologia se tornou fácil também a manipulação das 

informações, na internet por meio de contas falsas é possível se passar por outra 

pessoa ou até mesmo criar um perfil falso para divulgar algo duvidoso ou de propósito 

para prejudicar a imagem de alguém, ou um produto de uma marca famosa, sites 

divulgam algum benefício para um usuário, mas em troca pede para que se faça um 

deposito em uma conta. 

Devemos ter muito cuidado quando recebermos algo em nosso celular, em 

nossos e-mails, nossas redes principalmente as mais acessadas facebook e 

whatsapp que são as principais dessa pesquisa. 

Quadro 1 - Redes sociais x Mídias sociais 

Redes Sociais Mídias sociais 

É uma estrutura social formada por 
pessoas que compartilham interesses 
similares. 

Uso das tecnologias para tornar interativo 
o diálogo entre pessoas. 

Conecta pessoas. Abrangem diferentes mídias, vídeos, 
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blogs. 

Interação com as pessoas. Torna possível a criação de perfis. 

É uma categoria das mídias sociais. São lugares em que se podem transmitir 
informações para outras pessoas. 

Fonte: Guia definitivo de redes sociais, 2019. 

 

4.3 Conselho Nacional da Justiça - CNJ 

O Conselho Nacional da Justiça apresenta o Painel de Checagem de Fake 

News e diz: “Atenta à disseminação de notícias falsas, a sociedade civil organizada 

entende que a verdade é o melhor remédio contra a proliferação de conteúdo 

inverídico”.  

E demonstra ainda algumas dicas importantes de “Boatos no celular, 

disseminado através da página do Facebook da CNJ, conforme Figura, a seguir: 

Figura 4 - Boatos no celular - CNJ 

 

  Fonte: Conselho Nacional da Justiça - CNJ, 2017. 



 

29 
 

Nesta figura 4, ficam claro os passos para se evitar os boatos no celular. 

Não podemos acreditar no que lemos na Internet, é preciso pesquisar para 

saber se realmente é verdadeiro, o que vi nas redes sociais ou o que um amigo meu 

compartilhou. 

Significados destaca (2018, p.1)  

Quando recebemos alguma informação não devemos confiar 
exclusivamente na primeira fonte de notícias. O ideal é pesquisar por 
outros veículos de comunicação credíveis e verificar se o conteúdo 
também foi publicado e quais as informações contidas nos diferentes 
textos. 

Neste contexto, para melhor compreensão, apresentam-se, a seguir, algumas 

orientações sobre como checar notícias falsas: 

4.4 Senado Federal: 

O Senado Federal, fala sobre orientações como checar se uma notícia é falsa 

ou verdadeira, conforme Figura, a seguir: 

Figura 5 - Como checar se uma notícia é verdadeira ou falsa 

 

Fonte: Senado Federal, 2016. 
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Senado Federal destaca que é muito importante entrar no link, fazendo isso é 

possível identificar se os elementos presentes no site são de fato verídicos, sempre 

procurar a notícia em outros meios de comunicação, deve-se constatar se a notícia 

está com alguma alteração na forma da escrita porque cada meio tem seu jeito de 

expor suas notícias, sempre ter como base um site sério para fazer a verificação, se a 

notícia não estiver clara pode ser que tenha algo errado, ver os comentários dessa 

informação, se for algo do governo pesquisar em sites oficiais, seguindo essas 

informações é possível tirar nossas dúvidas. 

O Senado Federal ainda apresenta mais dicas para não cair nos boatos de 

Internet, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 - Como não cair nos boatos de Internet 

 

Fonte: Senado Federal, 2016. 
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Conforme as orientações do Senado Federal é interessante que tem sites 

específicos com função de inventar boatos jamais devemos publicar algo que está em 

um site como este, informações muito alarmantes na maioria das vezes é pra causar 

pânico e fazer com que as pessoas caiam em fake news, sempre ver se a notícia é 

atual, está ocorrendo vários casos que a notícia é verídica mas não é atual isto causa 

transtornos inimagináveis, sempre procurar a notícia em um meio jornalístico, uma 

dica muito importante se ficarmos na dúvida não devemos compartilhar. 

4.5 Agência Verificadora de Fake News 

Essa agência Brasileira se chama Lupa Piauí, que tem como objetivo verificar 

fake news, na página do site é possível ver postagens de verificações apontando 

várias notícias que são informações falsas, e nos seus post quando a notícia é 

verdadeira, mas é manipulada para parecer mentira, ou distorcida, destacam quando 

a notícia tem uma informação equivocada ou quando é feito uma montagem 

esclarecem e informa qual foi o verdadeiro motivo de manifestações, protestos entre 

outros. 

A Lupa é a primeira agencia especializada de Fact-Checking: checagem de 

fatos do Brasil. Corrigem informações imprecisas e destacam os fatos corretos. 

Checam os principais jornais, revistas blogs e TV, conteúdos de diferentes temas, 

chegam informações relevantes e utilizam alguns critérios, o conteúdo deve conter: 

 Dados ou documentos históricos; 

 Dados estatísticos; 

 Comparações ou afirmações sobre a legalidade de um fato; 

 Não checam opiniões, conceitos amplos e previsões do futuro; 

 

Essa agência conforme o site faz a verificação de “qualidade de produtos e 

serviços, além da veracidade de anúncios publicitários, slogans e imagens. Pretende 

ser um lugar onde os brasileiros podem recorrer quando precisam tomar decisões das 

mais simples às mais importantes”. 

A seguir, demonstram-se as funções dos profissionais da Agência Lupa. 
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Quadro 2 - Profissionais da Agência Lupa: 

Nome Formação e função 

Cristina Tardáguila Fundou a Agência Lupa e dirigiu a empresa de 
2015 a abril de 2019, quando se licenciou para 
assumir o cargo de diretora adjunta da IFCN, 
nos EUA. 

Gilberto Scofieldjr É diretor de Estratégias e Negócios da 
Lupa. Trabalhou na Ancine, Máquina Cohn & 
Wolfe e foi correspondente de O Globo em 
Pequim e Washington. 

Natália Leal É diretora de Conteúdo da Agência Lupa. 
Jornalista com MBA em gestão de pessoas 
pela FGV trabalhou no Zero Hora e no Diário 
Catarinense. 

Douglas Silveira É diretor de Marketing e Educação da Lupa. 
Já trabalhou no Canal Futura, na TV Escola, 
do MEC e, desde 2017, está à frente do 
LupaEducação. 

Chico Marés É repórter da Agência Lupa no Rio de Janeiro. 
Trabalhou na Gazeta do Povo e é mestre em 
Jornalismo Interativo pela City, Universityof 
London. 

Clara Becker É repórter da Lupa e atua direto de Buenos 
Aires, na Argentina. É coautora dos livros The 
Football Crónicas e Los Malos. 

Nathália Afonso É repórter da Lupa e atua direto de Buenos 
Aires, na Argentina. É coautora dos livros The 
Football Crónicas e Los Malos. 

Maurício Moraes É repórter da Lupa em São Paulo e trabalha 
com fact-checking desde 2014. Ajudou a 
fundar e, por quatro anos, editou o Truco, da 
Agência Pública. 

Claúdia Strack É responsável pelo setor administrativo e 
financeiro da Agência Lupa. É economista e 
tem MBA em Finanças Corporativas pela 
PUC-RJ. 

Flávia Campuzano É jornalista, com MBA em Marketing pela 
FGV. É responsável pela área de Prospecção 
e Novos Negócios da Agência Lupa 

Raphael Kapa É jornalista e professor. Foi repórter da Lupa 
no Rio de Janeiro entre 2015 e 2016. Hoje, 
ministra as oficinas de checagem do projeto 
LupaEducação. 

Raquel Moura É analista de redes sociais da Lupa. Formada 
em Publicidade pela UFRJ com MBA pela 
FGV, tem passagens pela Approach, FSB e 
Rede Globo. 

Fonte: Agência Lupa, 2019. 

Em 2017, a Agência lupa, lançou um programa chamado de “LupaEducação” 

com o objetivo de oferecer treinamentos em verificação para capacitar pessoas, por 

meio de palestras, oficinas online e presencial. 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/colaborador/cristina-tardaguila/
mailto:Natália%20leal
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A Lupa disponibiliza um e-mail: lupa@lupa.news para possíveis contestações, 

a agência trabalha com ética e se for constatado algum erro é corrigido. 

4.6 Facebook Agência Lupa  

 A Agência possui uma página no facebook, com seu início em 2015, com 

informações de contato, no sobre diz que são a primeira agência de fact-checking do 

Brasil. Esse website no facebook é fundamental para evitar o compartilhamento de 

informações duvidosas, como por exemplo, um usuário idoso posto algo no facebook 

que não tem certeza se realmente aconteceu, se essa pessoa curtir essa página ao 

navegar pelo seu facebook pode se deparar com a verificação da Lupa dizendo se é 

de fato verídico ou mentiroso, ou em outro caso pode entrar na página procurar a 

verificação ou entrar em contato com a Lupa, inclusive pelo Messenger. 

 Pode-se ver que a missão desta agência é o compromisso com a verdade, e 

mostrar o quão grave é espalhar mentiras, eles verificam vários assuntos, sendo 

assim ajudam o público em geral e os idosos que estão em busca de um site seguro 

para conseguir saber se de fato uma notícia é fake news ou não.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lupa@lupa.news
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5 TERCEIRA IDADE NA CONTEMPORANEIDADE 

Os idosos são considerados, em alguns países, aos 60 anos em outros aos 65 

anos. Há divergências do que é considerada Terceira Idade para a Constituição 

Federal Brasileira, têm início aos 65 anos, e para o Código Penal Brasileiro aos 70 

anos, ambos divergentes com a Política Nacional do Idoso que considera idoso com 

60 anos de idade. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2017, p.1), a Terceira Idade 

é a fase da vida que começa aos 60 anos nos países em desenvolvimento e aos 65 

anos nos países desenvolvidos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 

Ainda sobre a classificação das idades dos idosos, a Organização Mundial da 

Saúde (2017, p.1), esclarece que: 

A Constituição Federal Brasileira menciona a Terceira Idade com início 
aos 65 anos, enquanto que o Código Penal Brasileiro refere a idade de 
70 anos. Ambos são incoerentes com o limite de 60 anos que consta 
na Política Nacional do Idoso. 

 Sobre o ponto de vista da Biologia as idades são classificadas por: Primeira 

idade, Segunda idade e Terceira idade, conforme tabela, a seguir. 

Tabela 2 - Classificação das Idades (Biologia) 
Classificação das Idades  Anos 

Primeira idade 

Segunda idade 

Terceira idade 

Quarta idade 

0 - 20 anos 

21 - 49 anos 

50 - 77 anos 

78 - 105 anos 

Fonte: Organização Mundial da Saude (OMS), 2017. 

A OMS, ainda apresenta outra classificação dos idosos, demonstrado na tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação dos idosos em 3 ramos: 

Classificação  Anos 

Idoso jovem 

Idoso velho 

Manutenção pessoal 

66 - 74 anos 

75 - 85 anos 

86 anos em diante 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), 2017. 
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Contudo, é importante salientar que nesta pesquisa considerará os idosos de 

Terceira Idade, seguindo as orientações da Política Nacional do Idoso. 

5.1 Pessoas Idosas e o alerta ao uso das Redes Sociais 

 

A Terceira Idade está cada vez mais utilizando a Internet através de 

computadores, celular ou tablet. Assim, muitos deles utilizam as redes sociais, seja 

para entretenimento, buscar informações ou falar com seus familiares.   

Neste momento é importante estarem alerta aos perigos das redes sociais. 

Nem todos idosos tem consciência/conhecimento dos perigos de não passar 

informações pessoais e nem aceitar pessoas que não o conhecem. 

Manso, Vallada, Hlucham et al. (2019, p. 22), mostram que: 

A utilização de mídias digitais vem caminhando [...] em uma curva 
ascendente entre a população brasileira, inclusive a idosa, que acessa 
cada vez mais páginas de redes sociais, sites e blogs, o que sugere a 
preocupação com o impacto direto das fake news na saúde destas 
pessoas. 

Com essa preocupação, Pirola, Velho, Vermelho (2012, GUESS, NAGLER, 

TUCKER, 2019 apud MANSO, VALLADA, HLUCHAM et al.) comentam que: 

Os idosos buscam as tecnologias para se sentirem mais ativos, 
conectados e inseridos na sociedade, porém podem ser alvos das 
notícias falsas, acreditando no conteúdo das mensagens e adotando-
as em suas práticas de saúde, além de as reenviarem para outros. 

 A tecnologia permite, segundo Pirola, Velho, Vermelho (2012, p. 4) “manter os 

idosos envolvidos, independentes, bem e ativos. Através das redes sociais, os idosos 

podem fazer uma nova lista de contatos estabelecendo relações, compartilhando 

links, fotos, notícias, vídeos e até as experiências da vida”. 

 As pessoas Idosas não devem ser privadas de usar as redes sociais por 

conta de sua falta de experiência, e sim devem ser orientados que a informação ou 

notícia que recebem pode ser uma notícia falsa. 

 É importante que eles saibam que nem tudo que circula nas redes é verídico, 

por isso, é necessário alertá-los que pode ser até um conhecido que compartilhou 

uma imagem, um vídeo, uma notícia, é bom sempre conferir se é de fato verdade ou 

uma fake news. 



 

36 
 

 Segundo a Gazeta do Povo (2016, p.1) "Os idosos devem ser auxiliados, 

fazer curso e aprender e entender que nem tudo o que está nas redes é verdade, 

mesmo que sejam informações compartilhadas por quem eles conhecem”. 

 A Terceira Idade deve fazer cursos/palestras para ter o aprendizado e o 

entendimento, para que assim possam saber e passar para os seus amigos e as 

demais pessoas que as rodeiam que nem tudo que está nas redes sociais é 

verdadeiro. 

 Segundo Tuchlinski (2019), apesar da dificuldade das pessoas mais velhas 

com a comunicação através das redes sociais, é possível prevenir certos problemas 

para além da viralização das notícias falsas, como evitar certos golpes que os idosos 

sofrem.  

A autora salienta ainda que: 

A mentira na internet se torna viral em questão de segundos. 
Whatsapp e Facebook são redes sociais de difícil aprendizado para 

gerações que não são „nativas digitais‟. E essa falta de conhecimento 
das pessoas mais velhas pode ser uma das responsáveis pela 
viralização das fake news por parte dos idosos. 
 

 A seguir, apresentamos algumas experiências de idosos que utilizam as redes 

sociais. 

De acordo com Gazeta do Povo (2016, p.1). 

Até os 71 anos, a aposentada Celina Batistella não tinha se rendido 
aos computadores, celulares e tablets. Tudo mudou quando ela foi 
apresentada ao Skype, para se comunicar com familiares que moram 
na Alemanha e os netos que moram em outra cidade. “Agora uso o 
Facebook e tenho meu tablet”, conta Celina, hoje com 76 anos. Foi 
assim também na vida de Celia Salim Vieira, 72 anos, que aderiu às 
redes sociais aos 70 anos. “Uma amiga me disse para comprar um 
computador, porque eu ficava muito sozinha.Aprendi a mexer e a 
gostar, é uma distração”, salienta. As comodidades do mundo digital, 
no entanto, devem vir acompanhadas de cuidados com a segurança. 

 

A Gazeta do Povo (2016, p.1), ainda apresenta outra declaração importante, por 

uma das entrevistadas. “Não digo onde estou, não exponho a minha intimidade e não 

aceito quem não conheço ”, conta Celina. “Não passo meu e-mail para qualquer 

pessoa e também nunca coloco dados bancários nas redes”, completa Celia." 

Os cuidados são fundamentais, como diz o relato, a seguir. 

“A sempre conectada Celia Salim Vieira, 72 anos: atenção redobrada com as 

pessoas com quem conversa e, não troca informações pessoais”.  
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Figura–7 Celia Salim Vieira 

 

Fonte: Foto: Hugo Harada / Gazeta do Povo. 

Assim, ressalta-se a importância dos cuidados/orientações que esses idosos 

devem ter para não ficar apenas nas redes sociais e sim ter outras atividades. 

5.2 Fake news contra Idosos  

 Os Idosos estão sendo cada vez mais bombardeados com as fake news, até 

mesmo em relação à faixa etária deles, inclusive foi envolvido o nome da Organização 

Mundial da Saude (OMS), para se parecer com uma notícia verdadeira. 

O Ministério da Saúde esta dispondo um número para as pessoas ligarem 

quando estiverem em dúvida sobre informações da área da Saúde, esse número é 

gratuito é interessante salientar que é importante entrar em contato com eles para 

esclarecer as dúvidas antes de postar um conteúdo duvidoso.   

 Esse serviço saude sem fake news tem os termos de uso, conforme ANEXO 

A. 

Segundo o Ministério da Saude (2019, p.1). 

 
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de 

forma inovadora, está disponibilizando um número de WhatsApp para 
envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não 
será um SAC ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço 
exclusivo para receber informações virais, que serão apuradas 
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pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou 
mentira. 
Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com 
imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para 
confirmar se a informação procede, antes de continuar 
compartilhando. O número é (61)99289-4640. 
 

O Ministério da Saúde ainda destaca que,  

Olá, essa notícia é falsa! Não compartilhe! O texto contém 
características de Fake News, como erro de gramática, alarmista, 
informações vagas, não há datas e fontes confiáveis e, além disso, 
pede compartilhamento. 

A mensagem informa que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
possui uma classificação nova para todas as idades. Contudo, não 
há essa nova classificação em portais da OMS - ou afiliados. O 
conceito de idoso permanece considerado a partir dos 65 anos. Não 
há nenhum anúncio na mídia sobre essa reclassificação da OMS, o 
que caracteriza ainda mais o teor falso da notícia. Por isso, não 
compartilhe, trata-se de Fake News! 

A matéria deixa claro que a Organização Mundial da Saude, não tem uma 

nova classificação de Terceira Idade, deixando evidente que se trata de uma notícia 

falsa. 

O Ministério ainda possuí dois carimbos um que diz se é falso e outro se é 

verdadeiro, conforme figura 8. 

 

Figura 8 – Carimbos  

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2019. 

O carimbo vermelho adverte que é uma notícia falsa e que não deve ser 

compartilhado, o verde indica que é uma notícia verdadeira e que pode ser divulgada 

livremente. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5561992894640&text=&source=&data=
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5.3 Programa Melhor Idade 

 O Programa Melhor Idade foi criado por meio do Prodest juntamente com uma 

ação social do Governo do Estado do Espírito Santo, que a função é ajudar as 

pessoas de Terceira Idade a ter acesso e ajuda-las navegar de maneira segura e de 

forma gratuita.  

Este programa é destinado a pessoas que tenham 50 anos de idade ou mais, 

é interessante que o melhor idade está sempre com as inscrições abertas, possuem 

uma página bem estruturada que tem o telefone do programa, o endereço, e o cep, o 

que facilita que as pessoas de mais idade tenham acesso com mais facilidade. 

  

 É importante salientar que quem se inscreve no programa tem que estar 

disposto a ter novos aprendizados, estar engajado com o programa porque só dessa 

maneira é possível alcançar a excelência no que se faz. 

 Na página é possível deixar sugestões, críticas se forem o caso, e ainda é 

disponibilizado um e-mail para tirar as dúvidas, a partir de iniciativas como essa os 

idosos podem se inserir no meio eletrônico, e navegar pela internet para buscar 

informações e ter conhecimento, tudo isso com orientações como se usa a internet, 

podendo até mesmo ser orientados sobre os riscos da internet e possivelmente serem 

alertados sobre o perigo de se repassar uma notícia falsa, as conhecidas fake news. 

 

5.4 Idosos compartilham mais fake news em comparação com os jovens  

 Foi feito um estudo em Nova York nos Estados Unidos, por pesquisadores da 

universidade de Princeton, intitulado Idosos são mais propensos a compartilhar fake 

news, diz estudo, neste artigo os autores salientam que pessoas com mais de 65 

anos compartilham até “sete vezes mais” fake news do que as pessoas de faixa 

etárias mais jovens. 

 Conforme o Correio Brasiliense, (2019, p.1). 

Publicada na revista Science Advances, a pesquisa contou com a 
participação de 3,5 mil americanos, que autorizaram que um app 
analisassem suas publicações no Facebook. Os resultados mostraram 
que os grupos de pessoas com mais de 65 anos chegavam a 
compartilhar quase sete vezes mais notícias falsas que os grupos 

mais jovens. 

http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau4586
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 Pode-se ver a partir dos resultados desta pesquisa o quão importante é 

alertar os idosos em relação às notícias falsas, trazendo um alerta de que as pessoas 

da Terceira Idade realmente estão mais propensas a compartilhar mais conteúdos 

duvidosos e até mesmo as fake news, “sete vezes mais” vem a ser um número 

alarmante, tendo em vista que esses conteúdos são viralizados e compartilhados 

mais depressa, por isso é importante ter muito cuidado ao navegar na internet e em 

suas redes sociais pessoais. O Programa Prodest ainda orienta que os idosos devem 

ter alguns cuidados ao navegar na internet. 
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6 LEGISLAÇÃO DE COMBATE AS FAKE NEWS 

 O Brasil ainda não possui uma legislação contra fake news, mas já existem 

projetos de leis, quando alguém pública uma fake news sem verificar a fonte ou o faz 

propositalmente pode ser responsabilizado e punido judicialmente, uma pessoa que é 

atacada com fake news tem o direito de solicitar que o conteúdo seja retirado da 

internet por meio judicial, se quem compartilhou se recusar a retirar assume 

responsabilidade com os danos causados a pessoa que foi prejudicada. 

De acordo com o Mundo dos Advogados, (2019, p.1). 

O Brasil ainda não conta com uma lei para punir quem divulga uma 
fake news, seja na produção do conteúdo ou no seu 

compartilhamento. Apesar disso, a falta de uma verificação prévia da 
veracidade dos fatos, está sujeita a uma responsabilização por meio 
de instrumentos legais do direito civil e criminal. Uma pessoa que vê a 
sua reputação atacada, pode recorrer à Justiça para solicitar seus 
direitos. O primeiro passo, é solicitar uma autorização judicial para 
exigir a retirada do conteúdo da Internet. Se o provedor que 
divulgou o conteúdo não acatar a decisão e não retirar o conteúdo do 
ar dentro do prazo determinado, o mesmo pode ser responsabilizado 
pelos prejuízos causados à vítima. 

Salientam ainda que: 

O segundo passo, é solicitar também uma indenização pelos danos 
causados. Geralmente, essa decisão é tomada quando a pessoa se 
sente altamente ofendida pela notícia falsa. O processo é tramitado na 
justiça criminal, solicitando o pagamento de uma quantia quando 
comprovado o crime de injúria, calúnia ou difamação. Quem divulgou o 
conteúdo falso, ainda pode cumprir pena que varia de 3 meses a 3 
anos de prisão, além do pagamento da indenização. 

Conforme os autores acima uma pessoa que se vê atacado por informações 

falsas a seu respeito pode solicitar uma indenização e a pessoa responsável pela 

divulgação destes conteúdos pode ser punida com prisão e pagar uma indenização a 

vítima é interessante que a detenção pode variar de três meses a três anos de 

reclusão. Então é de suma importância sempre verificar o conteúdo antes de 

compartilhar porque dependendo do conteúdo se foi feito só para denegrir a imagem 

de alguém uma pessoa que pública em suas redes sem maldade alguma pode ser 

processado ter que pagar danos morais e corre o risco de acabar sendo preso.  
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7 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

A meta inicial era entrevistar 30 idosos, mas durante o período da pesquisa 

apenas 12 idosos frequentaram a Biblioteca Amaury no horário da aplicação da 

entrevista, durante duas semanas do mês de outubro de 2019, então foi aplicada 

apenas a estes que não representam o total de Idosos frequentadores, foi perguntado 

a Bibliotecária quantos usuários de Terceira idade utilizam a biblioteca mas ela não 

sabe quantos são ao todo. 

Quando se perguntou “Você utiliza o facebook?” Seis entrevistados 

responderam sim; Um não utiliza a facebook; Quatro usam pouco; Dois fazem uso 

raramente. Ainda foi perguntado sobre o local de uso da Internet.  Oito entrevistados 

fazem o uso em casa; três utilizam em outros lugares sem mencionar o local. 

A seguir apresenta-se o gráfico um e a legenda para melhor esclarecer os 

resultados. 

Gráfico 1 – Utilização do facebook 

 

Fonte: A autora, 2019. 

Ao perguntar onde utiliza o facebook oito responderam em casa e três que 

utilizam em outros lugares sem mencionar quais. 

A seguir o gráfico dois para esclarecer os resultados. 

Gráfico 2 – Onde utiliza o facebook? 

 

Fonte: A autora, 2019. 

"Você utiliza o facebook"? 
Sim 6

Não 1

Pouco 3

Se utiliza o facebook, onde? 

Em casa 8

Outros Lugares 3
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Ao perguntar “O que busca quando está conectado no facebook?” Dez de 

doze falaram que buscam notícias; Oito de doze disseram que costumam conversar; 

Quatro de doze utilizam para ver artesanato; Dois de doze para aprender culinária e 

Oito de 12 entrevistados para ver fotos.  

O gráfico três, a seguir, esclarece os resultados. 

Gráfico 3 – Busca quando está conectado no facebook

 

Nesta pergunta alguns participantes assinalaram mais de uma alternativa. 

Fonte: A autora, 2019. 

Na pergunta de número três “Quando está conectado gosta de curtir, 

compartilhar ou postar?” Três disseram que não postam nas redes; três deles sempre 

curtem; compartilham e postam; Três dos idosos pouco interagem nas redes e dois 

deles disseram que é muito raro fazer alguma interação. 

A seguir, apresenta-se o gráfico quatro, juntamente com a legenda para 

melhor esclarecer os resultados.  

Gráfico 4 – Curtir, compartilhar ou postar 

 

Fonte: A autora, 2019. 
 

"O que você busca quando está conectado no 
facebook"? 

Notícias 10 de 12

Conversar 8 de 12

Artesanato 4 de 12

Culinária 2 de 12

"Quando está conectado gosta de curtir, 
compartilhar ou postar"? 

Não 3

Sempre 3

Pouco 3

Raramente 2
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 A pergunta quatro “Você utiliza o whatsapp?” Oito responderam que sim; Um 

entrevistado disse não; Um faz pouco uso e Dois usam raramente. 

No gráfico quatro esclarece os resultados. 

Gráfico 5 – Utilização do whatsapp 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 Na questão cinco “Você compartilha informações/notícias whatsapp?” Quatro 

falaram sim; Três não compartilham; Dois responderam que pouco compartilham e 

Dois disseram que raramente compartilham. 

A seguir apresenta-se o Gráfico cinco, para melhor esclarecer os resultados. 

Gráfico 6 – Compartilhamento de informações/notícias whatsapp 

 

Fonte: A autora, 2019. 

"Você utiliza o whatsapp"? 

Sim 8

Não 1

Pouco 1

Raramente 2

"Você compartilha informações/notícias 
whatsapp"? 

Sim 4

Não 3

Pouco 2

Raramente 2
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 Quando foi perguntado “Sabe o que é fake news?” Sete entrevistados sabiam; 

Três responderam que pouco sabem; Dois que ouviu falar mas não sabe o que é fake 

news. 

A seguir apresenta-se o gráfico 6 com  os seguintes resultados. 

Gráfico 7 – O que é fake news 

 

Fonte: A autora, 2019. 

Na pergunta se sabiam das consequências da divulgação das fake news seis 

disseram sim; dois responderam não, e quatro deles sabiam pouco. 

A seguir apresenta-se o gráfico sete legendado para melhor esclarecer os 

resultados. 

Gráfico 8 – E sobre as consequências da divulgação das informações não verídicas 

(fake news)? 

 

Fonte: A autora, 2019. 

"Sabe o que é fake news"? 

Sim 7

Não 0

Pouco 3

Ouvi falar, mas não sei 2

"E sobre as consequências da divulgação das 
informações não verídicas (fake news)"? 

Sim 6

Não 2

Pouco 4
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 Na pergunta oito “Se não sabe, gostaria de saber o que é”? Todos os 

entrevistados responderam que gostariam sim de saber mais informações sobre as 

consequências que podem acontecer se disseminar noticias falsas. 

O gráfico oito, a seguir, mostra os resultados. 

Gráfico 9– Conhecimento sobre as consequências das fake news 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 A pergunta nove “Conhece a agência verificadora de fake news brasileira?” 

quatro responderam que conhecem a Lupa; Seis não conhecem e Dois deles ouviram 

falar mas não tem conhecimento. 

A seguir apresenta-se o gráfico 9 para melhor esclarecer os resultados. 

Gráfico 10 – Agência verificadora de fake news brasileira 

 

Fonte: A autora, 2019. 

"Se não sabe. Você gostaria de saber o que é"? 

Sim 6

Não 6

"Conhece a agência verificadora de fake 
news brasileira"? 

Sim 4

Não 6

Ouvi falar, mas não conheço 2
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 Última pergunta “Aceita receber informações da IFLA?” Os 12 participantes 

responderam Sim. 

 Analisando o resultado dos gráficos consegui perceber com a teoria e a 

prática que os Idosos estão cada vez mais utilizando as redes sociais como facebook 

e whatsapp, percebi durante a pesquisa e a entrevista que realmente postam mais 

informações falsas que os jovens, ficou comprovado que alguns não verificam a 

procedência de uma notícia e postam, durante o início da pesquisa os sites que eu 

busquei para passar para eles foi a Lupa e as orientações da IFLA o que foi muito 

bom para os Idosos terem conhecimento destes sites visto que a maioria deles não 

conhecia ou já tinham ouvido falar mas não sabiam o que realmente era. 

 Com este trabalho vou contribuir com a sociedade mostrando que tem cursos 

online para pessoas de Terceira Idade aprender como funciona a internet, 

computador e até mesmo saber que existem alguns cuidados essenciais, porque 

muitos Idosos me relataram que não sabem mexer muito bem no facebook e 

whatssap, alguns não sabiam fazer pesquisas na internet no meu trabalho eu mostro 

como funciona o programa Prodest que contribui muito nesses requisitos citados 

acima.  

 Grande parte dos entrevistados não sabia o que era as fake news e os que 

sabiam tinham muitas dúvidas inclusive na hora da entrevista expliquei para todos o 

que são essas notícias falsas. Metade deles não sabia ou tinha pouco conhecimento 

das consequências de divulgar uma notícia falsa, foi explicado e falado que quem 

compartilha de maneira proposital ou ingênua pode ser punido judicialmente, 

mostrando a eles o quão grave é compartilhar uma fake news, e que quando envolve 

uma pessoa com a imagem ou calúnia só deve ser postado se tiver plena certeza se 

de fato ocorreu mesmo essa situação, porque uma notícia falsa pode trazer 

consequências desastrosas ou até mesmo vir acabar com a vida de uma pessoa 

inocente, conforme referencial encontrado durante a pesquisa. Já se esperava que 

essa faixa etária tivesse muitas dúvidas, então eu me preparei antes de ir aplicar a 

entrevista semiestrutura para poder passar para eles um pouco do meu conhecimento 

adquirido durante a pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir conforme os resultados da entrevista semiestruturada que 

grande parte dos idosos entrevistados utiliza o facebook, e interage nessa rede para 

ver notícias, conversar, artesanato, culinária, ver fotos e etc. Curtem, compartilham, 

postam. Muitos utilizam o whatsapp e se relacionam para conversas, e a maioria 

deles compartilha informações e notícias. Uma entrevistada disse: quando fico na 

dúvida não compartilha o que acha que pode ser inverídico; outra disse que quando 

vê algo alarmante sabe que é fake news; outra falou que mesmo estando em dúvida 

compartilha mesmo assim. 

Foi muito gratificante a entrevista com a primeira idosa que aceitou fazer a 

pesquisa elogiou o trabalho e disse que é muito importante participar e ajudar os 

jovens, ela sabe o que são as fake news, conhece a agência Lupa, tinha 

conhecimento dos cuidados que devem ser tomados quanto às informações falsas e 

mesmo com toda essa bagagem aceitou receber as orientações de como identificar 

fake news. 

 Quando foi perguntado se sabem o que era fake news, constatou-se que 

ainda tem pessoas com pouco conhecimento e sem nenhum conhecimento, ou seja, 

não sabiam sobre as consequências de compartilhar informações falsas. 

A partir destes resultados pode-se perceber que as pessoas da Terceira 

Idade estão cada vez mais conectadas no facebook e whatsapp. Então se faz 

necessário alertá-los sobre o que são as fake news e dos perigos de compartilhar 

informações duvidosas, o que pode trazer consequências se forem divulgadas. A 

intenção da pesquisa é que eles saibam que existem muitas pessoas má 

intencionadas que criam fake news chamativas com o intuito de prejudicar alguém ou 

beneficiar alguém. Durante a entrevista foi esclarecidas muitas dúvidas deles quanto 

à identificação do que são as fake news e de como funciona a agência Lupa.  

 Essa pesquisa é pertinente porque traz um alerta para eles sobre sempre 

verificar antes de postar em suas redes ou enviar mensagens para as pessoas de seu 

grupo social, visto que poucos sabiam da existência da Lupa – Agência verificadora 

de fake news brasileira. A pesquisa serviu para mostrar para eles um dos 

mecanismos que existem para saber se a notícia realmente é verdadeira. Foram 
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deixadas com eles as oito orientações da IFLA de Como Identificar Fake News e foi 

sugerido que eles lesem as orientações e as seguissem e passassem para seus 

conhecidos para evitar o compartilhamento de notícias falsas. 

Para concluir os Idosos foram muito receptivos gostaram do tema da pesquisa, 

falaram da importância de ser divulgado o que são as fake news, a meu ver a 

pesquisa foi muito importante para a Terceira Idade saber o que são as fake news e 

ter um entendimento mais profundo sobre o tema. 

Todos idosos abordados foram muito receptivos e agradáveis mostraram muito 

interesse na pesquisa, então consegui fazer com que os usuários da Terceira Idade 

desta Biblioteca fiquem alertas em relação às notícias falsas e saibam o que precisam 

fazer para não divulgar nenhuma informação sem antes verificar a procedência. 

A partir dessa pesquisa muitas outras podem ser feitas, não só com idosos, 

mas também com faixas etárias diferentes e pessoas de outras instituições, tendo em 

vista que esse tema é atual e pertinente, assim se cada um for disseminando um 

pouquinho das consequências isso vai trazer benefícios para a comunidade. 

Os objetivos foram alcançados porque eu identifiquei o grau de utilização do 

facebook e whatsapp pelos Idosos da Terceira Idade, verifiquei se sabiam das 

consequências de disseminação de uma informação/notícia falsa, fiquei sabendo se 

conhecem a agência Lupa verificadora de fake news, e deixei com eles as oito 

orientações da IFLA sobre notícias falsas. 

Foi muito produtiva a pesquisa porque foi possível ver os resultados almejados 

alcançados e fiquei muito grata por os idosos terem participado com tanta dedicação 

graças a eles o meu propósito inicial foi alcançado. 
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APÊNDICE A – MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E INFORMAÇÃO 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 
Orientadora: Profa. Mariza Inês da Silva Pinheiro 

Aluna: Bilquia Silveira Gularte 
Projeto de Pesquisa:  

Fake news x facebook e whatsapp:  
um diálogo com os usuários de Terceira Idade da Biblioteca Pública Amaury dos 

Santos. 
Objetivo geral:  

Verificar do nível de conhecimento sobre informações falsas (fake news), através do 
facebook e whatsapp 

Entrevista Semiestruturada 
1) Você utiliza o facebook?  

      (  ) Sim              (  ) Não              (  ) Pouco        (  ) Raramente 
      Se Sim, Onde? Em casa? Outros lugares....................................... 
 

2) O que você busca quando está conectado no facebook? 
 

 (  ) Notícias    (  ) Conversar (  ) Artesanato (  ) Culinária  (  ) Ver fotos  
       Outros................................................................................................. 
 

3) Quando está conectado gosta de Curtir, Compartilhar ou Postar? 
(  ) Não (  ) Sempre (  ) Pouco (  ) Raramente 
 

4) Você utiliza o whatsapp? 
(  ) Sim              (  ) Não              (  ) Pouco        (  ) Raramente 
 
5) Você compartilha informações/notícias whatsapp? 
(  ) Sim              (  ) Não              (  ) Pouco (  ) Raramente 

 
6) Sabe o que é fake news? 

       (  ) Sim            (  ) Não     (  ) Pouco  (  ) Ouvi falar, mas não sei 
 

7) E sobre as consequências da divulgação das informações não verídicas (fake 
news)? 

       (  ) Sim              (  ) Não              (  ) Pouco   

8) Se não sabe. Você gostaria de saber o que é?      
  (  ) Sim              (  ) Não      
 
9) Conhece a agência verificadora de fake news brasileira? 
  (  ) Sim            (  ) Não     (  ) Ouvi falar, mas não conheço 
 
10) Aceita receber orientações da IFLA?  
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ANEXO A – SAUDE SEM FAKE NEWS 

SAÚDE SEM FAKE NEWS 

TERMO DE USO 

 O canal SAÚDE SEM FAKE NEWS é um canal do Ministério da Saúde, de 
recebimento e envio de mensagens instantâneas, via WhatsApp, para combater as chamadas 
“Fake News” sobre saúde.  

Por meio do número (61) 99289-4640, qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente 
mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a 
informação procede, ou seja: se é verdadeira ou falsa. 

 1. ATENDIMENTO  

1.1. Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira (exceto feriados), das 10h30 às 12h e 
das 14h às 18h (horário de Brasília-DF). 

 1.2. Fluxo de atendimento: 

 1.2.1. O(A) cidadão(ã) envia a mensagem sobre saúde que recebeu e deseja 
confirmar se é verdadeira ou falsa. A mensagem deve conter:  

1.2.1.1. Nome completo. 

 1.2.1.2. Município e Estado de residência. 

 1.2.1.3. Mensagem que deseja averiguar.  

1.2.2. Assim que possível, a equipe multimídia do Ministério da Saúde enviará a 
dúvida à área técnica responsável pelo assunto em questão.  

1.2.3. A equipe da área técnica do Ministério da Saúde analisará a mensagem e fará 
a apuração do assunto, para, então, enviar a resposta para a equipe multimídia do Ministério 
da Saúde.  

1.2.4. A equipe multimídia do Ministério da Saúde responderá a ocorrência ao(à) 
cidadão(ã) com um selo de “isto é notícia falsa” ou de “isto é notícia verdadeira”.  

1.2.5. Após a finalização da ocorrência, a dúvida e a resposta serão publicadas no 
Portal Saúde e nos perfis oficiais do Ministério da Saúde nas redes sociais. Os dados 
pessoais do(a) cidadão(ã) não serão divulgados.  

1.2.6. Todas as ocorrências respondidas poderão ser encontradas no site 
saude.gov.br/fakenews 

 1.3. Prazo de atendimento: 

 1.3.1. As ocorrências não têm prazo pré-definido para serem atendidas, uma vez 
que cada assunto tem seu próprio nível de complexidade e pode depender de uma ou várias 
análises técnicas, antes de ser respondido corretamente. 

 2. ASSUNTOS 

 2.1. O canal SAÚDE SEM FAKE NEWS visa, exclusivamente, esclarecer 
informações que a população enviar, com o intuito de confirmar se estas se tratam de 
verdades ou não. Em outras palavras: trata-se de um canal direto com o Ministério da Saúde, 
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de maneira a desmentir as chamadas “Fake News”, ou “notícias falsas”, que circulam 
livremente por mensagens via redes sociais. 

 2.2. O canal não deve ser utilizado como um serviço de atendimento ao cidadão. 
Informações sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser 
direcionadas à Ouvidoria Geral do SUS, no número 136, ou às secretarias municipais e 
estaduais de saúde.  

2.3. A ferramenta tem o objetivo de esclarecer Fake News de maneira sucinta e 
objetiva. Embora esteja no WhatsApp, não deverá ser tratado como chat ou bate-papo.  

2.4. Em hipótese alguma, o SAUDE SEM FAKE NEWS atenderá mensagens:  

2.4.1. Consideradas ofensivas, difamatórias, caluniosas, ameaçadoras, depreciativas 
e/ou provocadoras.  

2.4.2. Consideradas racistas, homofóbicas, sexualmente explícitas, obscenas e/ou 
abusivas.  

2.4.3. Descrevam e/ou promovam atividades ilegais.  

2.4.4. Tenham conotação política, partidária e/ou religiosa. 

 2.4.5. Que promovam empresas, profissionais e/ou serviços. 

 2.4.6. Com piadas e/ou conteúdo considerado impróprio. 

 2.4.7. Tenham conteúdo sem relação com saúde (por exemplo: frases 
motivacionais, cumprimentos, banalidades, “correntes”, emojis ou gifs isolados etc.). 

 2.4.8. Que sejam consideradas impróprias e/ou inconvenientes de alguma maneira. 

 3. BLOQUEIO DE USUÁRIOS Pelo bom funcionamento do canal, o Ministério da 
Saúde reserva o direito de bloquear usuários que:  

3.1. Enviem, mais de uma vez, mensagens que desviem do propósito do canal 
(conforme listadas no item 

2.4 deste Termo de Uso). Após a 1ª ocorrência, o usuário será alertado sobre o uso 
indevido do canal. Caso ele(a) envie uma 2ª mensagem inconveniente e/ou imprópria, o 
usuário será bloqueado no canal.  

3.2. Incluam o número do SAÚDE SEM FAKE NEWS em grupos de WhatsApp e/ou 
listas de transmissão.  

4. CONSENTIMENTO Ao utilizar o SAUDE SEM FAKE NEWS, você concorda com 

este Termo de Uso. Sempre que você fornecer informações por meio desta ferramenta, você 
consente com a coleta, análise, uso e divulgação dessas informações por parte do Ministério 
da Saúde. O Ministério da Saúde se reserva o direito de modificar este Termo de Uso a 
qualquer momento, principalmente em cumprimento a qualquer nova norma ou legislação. 
Qualquer modificação no uso do SAUDE SEM FAKE NEWS será incluída neste guia do 
usuário. 
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ANEXO B – COMO IDENTIFICAR NOTÍCIAS FALSAS 

 

COMO IDENTIFICAR NOTÍCIAS FALSAS 

CONSIDERE A FONTE  

Clique fora da história para investigar o site, sua missão e contato. 

LEIA MAIS 

 Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história 
completa? 

VERIFIQUE O AUTOR 

 Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe 
mesmo? 

FONTES DE APOIO? 

 Clique nos links. Verifique se a informação oferece apoio à história. 

VERIFIQUE A DATA 

 Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente.  

ISSO É UMA PIADA? 

 Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o 
autor. 

É PRECONCEITO?  

Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar seu julgamento.  

CONSULTE ESPECIALISTAS  

Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuito. 

 

FONTE: IFLA (Federação Internacional de Associações e Instituições 
Bibliotecárias), 2018. 

Adaptado por: Bilquia Gularte. 

A fonte utilizada acima foi Arial 14, pensando na acessibilidade visto que idosos 

tendem a ter problemas de visão. 


