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Por que 
verificar?



http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/bbc/9293620/BBC-News-uses-Iraq-photo-to-illustrate-Syrian-massacre.html


https://www.theguardian.com/world/2015/nov/16/canadian-pictured-as-paris-terrorist-in-suspected-gamergate-smear








● Governo pode cortar sinais de internet no 
Brasil para interromper comunicação entre 
caminhoneiros? Não é verdade!

● Caminhão foi incendiado por furar bloqueio 
de caminhoneiros? Não é verdade!

● Militares foram flagrados empurrando veículo 
sem gasolina após anúncio de Temer? Não é 
verdade!

● Força Nacional decidiu apoiar os 
caminhoneiros? Não é verdade!

● Supermercados foram saqueados em Bangu? 
Não é verdade!

● Diretor da Elektro disse que governo Temer 
mandou cortar energia?Não é verdade!

● Manifestantes fizeram jogral em Brasília? Não 
é verdade!

● Embraer fez críticas ao Brasil, dizendo que 
país tem o combustível mais caro do mundo, 
em vídeo institucional? Não é verdade!

● Polícia Rodoviária Federal atirou contra 
caminhoneiros? Não é verdade!

● Michel Temer foi expulso de manifestação 
de caminhoneiros? Não é verdade!

● Câmara tem quebra-pau após deputados 
acusarem Rodrigo Maia de decretar estado 
de sítio? Não é verdade!

● Grupo reza em posto de combustível? É 
verdade! 

● Comandante do Exército Eduardo Villas 
Bôas anunciou a intervenção militar? Não 
é verdade!

● Constituição autoriza intervenção militar 
após sete dias e seis horas de greve? Não 
é verdade!

● Mandar mensagem para número de 
telefone do Exército pode levar à 
intervenção militar? Não é verdade!
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O que são fake news?

Histórias que parecem notícias reais mas são propagandas, 
boatos ou desinformação.

Geralmente aparecem em sites que parecem profissionais, 
relacionadas a tópicos e pessoas em evidência, com 
manchetes chamativas para atrair o clique.



Por que compartilhar?

Muitas vezes o objetivo é atrair audiência e a renda que se 
obtém com isso, ou apenas ferir a reputação de alguém. Custo 
baixo comparado ao retorno.

A infraestrutura da web potencializa o alcance de notícias, 
sejam elas falsas ou não.



No Facebook, durante as 
eleições americanas, as 
notícias falsas tiveram 
mais engajamento que as 
reais.



Ultimamente, tem sido um problema crescente, porque:

● Notícias não são mais monopolizadas

● Qualquer um pode criar um blog ou site e se 
auto-denominar “jornalista”

● Redes sociais

● Culturalmente as pessoas ainda não distinguem “mídias”



https://twitter.com/Reflog_18/status/900102236482801664


Tipos de imagens fakes

1) Local/hora errado 2) Manipulação 3) Atuação

http://mashable.com/2016/03/22/cctv-video-brussels-attacks/
http://www.ibtimes.co.uk/nice-attack-sikh-man-wrongly-identified-france-terrorist-second-time-twitter-1570907
http://www.bbc.com/news/blogs-trending-30057401


7 tipos de desinformação, segundo o First Draft

Sátira ou paródia
Sem intenção de causa desinformação, mas com potencial para tal

Conteúdo enviesado
Uso enviesado de informação para focar em um fato ou indivíduo

Conteúdo impostor
Quando fontes genuínas são utilizadas

Conteúdo fabricado
Quando a informação é 100% falsa e criada

Falsa conexão
Quando o título, resumo ou legenda não suporta o conteúdo

Falso contexto
Quando conteúdo genuíno é compartilhado com contexto falso

Conteúdo manipulado
Quando informação ou imagem genuína é manipulada



“Não sei se é verdade, 
mas na DÚVIDA, tô 
COMPARTILHANDO”



http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146.full

Um informação falsa possui muito 
mais chances de ser compartilhada 
que uma informação verdadeira, 
graças às pessoas, não aos bots



Bots também possuem sua 
responsabilidade, 
principalmente no contexto 
das eleições, desde as 
eleições brasileiras de 2014, 
passando pelas eleições 
americanas de 2016 e sendo 
preocupação para as eleições 
de 2018



Como 
verificar?





Se há uma página da Web que analisa declarações 
feitas por outras pessoas, é possível incluir um 
elemento de dados estruturados ClaimReview 
nela. Com esse elemento, os resultados da 
Pesquisa Google exibirão uma versão resumida da 
checagem de fatos quando sua página aparecer 
nos resultados da pesquisa relacionada àquela 
declaração.



Check começou como 
Checkdesk, em 2011, 
utilizado por organizações 
do Oriente Médio e de 
outras partes do mundo 
para verificação de 
informação em países com 
rígido controle da mesma.





1 2 3

5. Link Workspace
(Example shown: the Meme Buster workspace)

4. Link Page
With chronological check log

Encontrar links que precisam ser 
verificados

Pesquisar com um 
pequeno time

Efeitos na rede

1. Chat
Add link to Check via bot

3. Browser
Add text and URLs via browser extension

Link Embed
with verification 
status 

Workbench Output
“Snapshots” — .png 
files

2. Tweetdeck
Add tweet to Check via Tweedeck plugin

Check pode ser explicado 
em três partes:

Machine 
readable 
metadata
(Google)

API driven 
warnings

(Facebook)

Shareable
artifacts

(WhatsApp, 
Instagram)

O resultado é 
compartilhado em mídias 
sociais para disseminar e 
aumentar a 
conscientização sobre a 
desinformação.

O link pode então ser 
trabalhado de forma 
colaborativa por times, que 
analisam sua veracidade.

Um link pode ser obtido a 
partir de muitos lugares. 
Pode ser texto, upload de 
imagem ou um link.
Um link pode ser enviado a 
partir do próprio Check, de 
uma extensão para 
navegador ou aplicativo 
Android.



            

Este software, chamado de Check Mark, 
possui um único código-fonte, escrito em 
React.js e React Native, que pode ser 
compilado como uma extensão web para 
Chrome, Opera ou Firefox, ou como um 
aplicativo móvel nativo, para Android ou iOS.

React Native > Ionic

Além do cliente web, Check 
permite submeter informações 
utilizando uma extensão de 
navegador ou aplicativo para 
dispositivos Android



            

            

Check também possui integração com 
Slack, permitindo realizar tarefas de 
verificação a partir do próprio Slack.



            

            

Após o fim do trabalho de verificação, a mídia pode 
ser compartilhada em sites através de um embed 
(código de incorporação).



Projeto de apuração coletiva 
formado por 1000 pessoas que 
rastreou reclamações em tempo 
real no Dia das Eleições do 
Estados Unidos de 2016.

Check foi utilizado para acompanhar os relatos 
sobre como as eleições realmente estavam 
acontecendo no país, como histórias sobre 
máquinas de votação com problemas, filas 
muito longas e pessoas abandonando a chance 
de votar.

Origem dos relatos:
- 990 ligações 
- 3,111 SMS
- 775  Twitter
- 65 Facebook
- 20 Instagram



O Check foi utilizado também na cobertura das eleições na França 
(CrossCheck), Hong Kong (Cyber News Verification Lab), Reino Unido (Pop-Up 
Newsroom).

Online Journalism Awards, prêmio 
recebido no evento Online News 
Association’s 2017 Conference em 
outubro de 2017



Este ano o Check também foi utilizado nas eleições mexicanas, e também premiado no ONA 2018



E no Brasil?



Agências de Checagem
○ Lupa
○ Aos Fatos
○ Truco



Projetos de checagem das eleições
● Fato ou Fake?
● Facebook
● Comprova
● Observa
● Politiquem
● O Poder de Eleger



Obrigado!
http://meedan.com/en/check • @check • @caiosba • http://ca.ios.ba

http://www.meedan.com

