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RESUMO 

 

 

A popularização do acesso à informação com a chegada da web implicou em transformações 

significativas nos modos de transmissão e circulação da mensagem, agregando novos canais e 

atribuindo novas funções aos interlocutores que fazem parte deste processo. A partir desta nova 

configuração, alguns receptores se sentem também aptos a produzir conteúdos – de qualidade 

ou não. Conforme afirmam Christofoletti e Laux (2008), a tendência é que a blogosfera — em que os 

usuários estão aptos para contribuir na produção de conteúdos — e o jornalismo profissional estejam 

cada vez mais entrelaçados.  Com a credibilidade do jornalismo profissional colocada em xeque 

devido a coberturas tendenciosas, informações ocultadas ou emitidas de forma deturpada, a 

participação dos interlocutores no processo de produção e circulação da informação ganha 

força; o que amplia o volume de informações às quais o receptor/interlocutor tem acesso e, por 

outro lado, abre mais espaço também para a elaboração e compartilhamento de notícias falsas. 

Com o boom das fake news e a queda do índice de confiança da população em relação aos 

media, a imprensa passa a priorizar um outro serviço voltado para a  população: a checagem de 

fatos – ou fact-checking. A partir da pesquisa exploratória realizada neste trabalho, que se 

encarregou de analisar o conteúdo e comparar as checagens realizadas por páginas de fact-

checking – Fato ou Fake, do G1 e UOL Confere, do portal UOL – no período das eleições 

presidenciais brasileiras de 2018, foi possível identificar que, além de funcionar como uma 

espécie de resposta social e serviço para a sociedade, o fact-checking é também uma ferramenta 

para buscar reaver a credibilidade perdida pela imprensa. 

 

 

Palavras chave: jornalismo; fake news; fact-checking; resposta social. 

 



ABSTRACT 

 

The popularization of access to information with the arrival of web implied in significant 

transformations in the modes of transmission and circulation of the message, adding new 

channels and assigning new functions to the interlocutors that are part of this process. From this 

new configuration, some receivers also feel able to produce content - quality or not. According 

to Christofoletti and Laux (2008), the tendency is that the blogosphere - where users are able to 

contribute to content production - and professional journalism are increasingly intertwined. 

With the credibility of professional journalism put in check because of biased coverage, 

information concealed or misrepresented, the participation of the interlocutors in the process of 

production and circulation of information gains strength; which increases the amount of 

information to which the receiver / caller has access and, on the other hand, opens up more 

space also for the elaboration and sharing of false news. With the fake news boom and the fall 

in the population's confidence in relation to the media, the press starts to prioritize another 

population-based service: fact-checking. From the exploratory research carried out in this work, 

which was in charge of analyzing the content and compare the checkings made by fact-checking 

pages - Fato ou Fake, from G1 and UOL Confere, from the UOL portal - during the Brazilian 

presidential elections of 2018, it was possible to identify which, besides functioning as a kind 

of social response and service to society, fact-checking is also a tool to seek to recover the 

credibility lost by the press. 

 

Keywords: journalism; fake news; fact-checking; social response. 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Redes sociais e suas funcionalidades para os usuários ............................................. 31 

Figura 2- Índice de confiabilidade: Mídia em geral X Fontes que eu consumo ....................... 32 

Figura 3- Tweet de Alberto Fraga sobre Marielle Franco ........................................................ 52 

Figura 4- Tweet de Elza Soares a respeito da morte de Marielle Franco ................................. 53 

Figura 5- mapa de calor da atenção dos olhos (Eyetracking) ................................................. 577 

Figura 6- Itatiaia convoca espectadores para atuarem como colaboradores .......................... 611 

Figura 7- MGTV promove a participação de telespectadores no jornal................................. 611 

Figura 8- Notícia satírica em site com template similar ao G1 .............................................. 677 

Figura 9- Notícia falsa em site com template e nome similar à Folha de S. Paulo ................ 677 

Figura 10- Chamada no Facebook de O Globo para checagem promovida por Fato ou Fake  

sobre entrevistas de Ciro Gomes ............................................................................................ 788 

Figura 11- Comentários sobre chamada no Facebook de O Globo para checagem de Fato ou 

Fake sobre entrevistas de Ciro Gomes ..................................................................................... 79 

Figura 12- UOL Confere checa informação falsa sobre Amelinha ........................................ 855 

Figura 13- Fato ou Fake checa informação sobre ‘kit gay’ .................................................... 866 

Figura 14- Selos utilizados para descrever as checagens da página Fato ou Fake ................ 888 

Figura 15- Checagem do Fato ou Fake sobre urnas sem lacre em Uberlândia (MG) .............. 89 

Figura 16- Checagem do Fato ou Fake sobre empresa contratada pelo TSE   ....................... 911 

Figura 17- Trecho de checagem sobre ‘Kit Gay’ ................................................................... 922 

Figura 18- Checagem sobre projeto de lei que retiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de 

padroeira do Brasil.................................................................................................................. 933 

Figura 19- Checagem da informação de que Bolsonaro teria sido eleito o político mais honesto 

do mundo ................................................................................................................................ 944 

Figura 20 – Selos adotados pela página UOL Confere .......................................................... 955 

Figura 21- Checagem de UOL Confere: Malafaia a respeito de Bolsonaro ........................... 966 

Figura 22- Checagem do UOL Confere sobre fake news acerca do livro que aborda incesto . 97 

Figura 23– Trecho de checagem do UOL Confere: Homem com Gleisi Hoffman não é agressor 

de Bolsonaro ........................................................................................................................... 988 

Figura 24– Trecho de checagem do UOL Confere: Homem zombando do preço da gasolina não 

é filho de Lula ........................................................................................................................... 99 

Figura 25– Trecho de checagem UOL Confere: OEA não fez auditoria só com PT ........... 1000 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadros 1- Boatos x fake news: proximidades e afastamentos ................................................ 27 

Quadros 2- Redes sociais abertas x Redes sociais fechadas ................................................... 477 

Quadros 3- Comparativo Fato Ou Fake e Uol Confere ........................................................ 1033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

ABRAJI              Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

AJ+                     Al Jazeera  

COMPÓS           Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em Comunicação  

HLEG                 High Level Expert Group on Fake news and Online Disinformation 

MEC                   Ministério da Educação  

MG                     Minas Gerais 

ONU                   Organização das Nações Unidas  

PSL                     Partido Social Liberal  

PSOL                  Partido Socialismo e Liberdade  

PT                       Partido dos Trabalhadores  

SP                       São Paulo  

TSE                     Tribunal Superior Eleitoral  

TV                       Televisão  

UFF                     Universidade Federal Fluminense  

UFSC                  Universidade Federal de Santa Catarina  

USP                     Universidade do Estado de São Paulo  

WEB                    World Wide Web  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 14 

1.1. A Pesquisa ......................................................................................................................... 17 

 

2. FAKE NEWS X FACT-CHECKING .............................................................................. 18 

2.1.  Definição de fake News .................................................................................................... 18 

2.2.  O boato e seus impactos ................................................................................................... 21 

2.3. Fake news: um tipo de boato? ........................................................................................... 25 

2.4.  Modos de circulação das fake News ................................................................................. 28 

2.5.  Fact-checkers: tentativa de combate às fake news ........................................................... 33 

 

3. WEB E SEUS MODOS DE CIRCULAÇÃO ................................................................ 39 

3.1. Web: conteúdo informativo x conteúdo noticioso ............................................................. 39 

3.2. Web 2.0, web 3.0 e a interação .......................................................................................... 42 

3.2.1. Redes sociais na internet: nova dimensão e reconfigurações das interações sociais...... 46 

3.2.2 - Circulação e processo de remediação da informação na web ....................................... 49 

3.3. Internautas: informação e opinião nas redes...................................................................... 51 

3.4. Jornalismo no ciberespaço ................................................................................................. 53 

3.4.1 Notícia e critérios de noticiabilidade no ciberjornalismo ................................................ 55 

 

4. NÓS DE CREDIBILIDADE, NÓS DE DESCONFIANÇA: O JORNALISMO 

ENTRE DESAFIOS E RISCOS ............................................................................................ 59 

4.1.  Do campo aos circuitos: novas circunstâncias e configurações do ambiente midiático .. 59 

4.2.  Existirá uma verdade no simulacro? ................................................................................. 64 

4.3 Jornalismo e credibilidade .................................................................................................. 68 

4.4.  Jornalismo e credibilidade: em busca da legitimidade perdida ........................................ 73 

4.5.  Fact-checking: resposta social ou estratégia mercadológica? .......................................... 75 

 

5. FATO OU FAKE E UOL CONFERE: ANÁLISE DAS CHECAGENS DE NOTÍCIAS  

5.1.  Considerações metodológicas........................................................................................... 81 

5.2.   Procedimentos para a análise dos corpora ....................................................................... 83 

5.3. Fato ou Fake ...................................................................................................................... 87 

5.4.  UOL Confere .................................................................................................................... 95 

5.5. Análise comparativa: Fato ou Fake x  UOL Confere ...................................................... 101 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 104 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 108 

 

 

 



14 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Esta dissertação tem o objetivo de investigar um importante fenômeno 

comunicacional que tem se intensificado e que impacta tanto os tradicionais meios de 

comunicação de massa quanto a comunicação digital. Referimo-nos às chamadas fake news 

e à checagem de informações, ou fact-checking, que consiste na reapuração de informações 

divulgadas na web, especialmente nas redes sociais. As notícias falsas têm ganhado 

destaque e importância em termos dos conteúdos que diariamente circulam nos ambientes 

midiáticos. As fake news em relação à campanha eleitoral americana de 2016 geraram mais 

de 8 milhões de comentários, reações e compartilhamentos, enquanto reportagens de 

renomados veículos como The New York Times, The Washington Post e Huffington Post 

tiveram um índice de interação significativamente menor – cerca de 7,4 milhões de reações1. 

Durante a realização deste estudo, corroborando a relevância do tema, foi constatado um 

impacto significativo das notícias falsas na campanha eleitoral brasileira de 2018 – período 

escolhido para o recorte desta dissertação. 

Devido aos desdobramentos causados pela ampla divulgação de notícias falsas, 

jornais considerados referência no Brasil2 passaram a se manifestar, buscando realizar um 

serviço de combate às  fake news que circulam na web – de forma especial, nos sites de redes 

sociais. É o caso do jornal Folha de S.Paulo que criou, em novembro de 20153, a Agência Lupa, 

primeira especializada em fact-checking do Brasil; em seguida, surgiram similares como UOL 

Confere, do portal UOL; É ou não é?, do G1 – que posteriormente passou a integrar um coletivo 

de checagem dos veículos do Grupo Globo e se chamar Fato ou Fake - ,entre outros. Além das 

mídias tradicionais, instituições como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Igreja 

Católica, entre outras denominações religiosas de atuação em nível mundial, vêm se 

manifestando quanto à necessidade do combate às notícias falsas. 

                                                 
1 Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/noticias-falsas-tiveram-exito-durante-campanha-nos-eua/ .  
2 De acordo com os advogados Alexandre Kruel Jobim e Daniel Martins Carneiro, em consulta pública realizada 

pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) em 2009, “a definição [sic] de jornal de grande circulação são as mais 

diversas, não havendo consenso entre os doutrinadores e julgadores. Para alguns, a grande circulação está 

vinculada à quantidade de exemplares, para outros, a vinculação deve ser feita em relação à abrangência e à 

distribuição do jornal. Ressalta-se, inclusive, o ponto de vista do ministro Menezes em que a circulação dirigida 

ao público específico, com destinação específica, supriria a necessidade grande circulação. Desta feita, não é 

possível definir precisamente como é entendido essa expressão, mas deve-se ter em mente que o cumprimento 

dessa exigência tem como mote o princípio da publicidade, no sentido de dar maior conhecimento ao público 

destinado”. Disponível em: <http://www.anj.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Consulta-2009_10-

Defini%C3%A7%C3%A3o-e-Jornal-de-Grande-Circula%C3%A7%C3%A3o.pdf >. Acesso em 25.out.2017 
3 Disponível em: http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-selecionamos-as-frases-que-serao-

checadas/ . Acesso em 25. out.2017 

https://veja.abril.com.br/mundo/noticias-falsas-tiveram-exito-durante-campanha-nos-eua/
http://www.anj.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Consulta-2009_10-Defini%C3%A7%C3%A3o-e-Jornal-de-Grande-Circula%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.anj.org.br/wp-content/uploads/2016/02/Consulta-2009_10-Defini%C3%A7%C3%A3o-e-Jornal-de-Grande-Circula%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-selecionamos-as-frases-que-serao-checadas/
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-selecionamos-as-frases-que-serao-checadas/
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Haja vista que a própria imprensa profissional tem manifestado sua preocupação e 

buscado mitigar os efeitos deste fenômeno, interessa-nos estudar a atuação dos media no 

combate à circulação de notícias falsas — fake news — e procurar compreender como se dá o 

processo produtivo e o compartilhamento dessas fake news nos sites de redes sociais 

(RECUERO, 2009). A proposta dessa pesquisa é, portanto, contribuir para o entendimento de 

como o jornalismo se reafirma como especialista atuando na apuração não apenas dos fatos, 

mas na checagem de informações e dados que circulam, muitas vezes, fora do próprio ambiente 

jornalístico. Interessa-nos também buscar entender como é a repercussão desta atuação do 

jornalismo como um mecanismo de correção dos conteúdos que circulam na web, a partir de 

uma logística de vigilância distribuída, definida por Fernanda Bruno (2009) como um 

mecanismo de observação dos acontecimentos típico da era digital.  

Atenta ao inegável crescimento da circulação e compartilhamento de fake news e 

ao que pode ser compreendido como uma especial preocupação da imprensa em combater as 

notícias falsas, esta pesquisa toma como ponto de partida o seguinte problema: “Que 

ferramentas e estratégias o jornalismo mobiliza para combater a circulação de fake news na 

internet? E porque a notória preocupação dos chamados media noticiosos tradicionais em 

fazê-lo? 

Nossa pergunta de pesquisa se desdobra em outros aspectos que nos instigaram, a 

saber:  

a) Como compreender as práticas de distribuição e compartilhamento de fake 

news nos sites de redes sociais (RECUERO, 2009)?  Com esta reflexão, 

pretendemos aprofundar nosso entendimento acerca de como as fake news 

são difundidas na web, especialmente nos sites de redes sociais, onde 

ganham maior visibilidade e repercussão, considerando o usuário da web 

enquanto agente produtor de conteúdo circulante na web. 

b) É possível estabelecer categorias por meios das quais os criadores e 

distribuidores de fake news elegem suas temáticas? A partir deste 

questionamento, propõe-se a análise dos assuntos que predominam entre as 

notícias falsas que circulam na web — sejam eles voltados para a política, 

sejam voltados para o cotidiano ou para qualquer outro tema —, com o 

objetivo de apresentar qual o nicho temático que abriga o maior número de 

informações falsas circulantes na web e qual a motivação para que seja o 

assunto mais popular entre os criadores de notícias falsas;  
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c) É possível pensar as fake news a partir da noção de valores-notícia? 

Observando-se as tendências temáticas prevalentes das fake news, pode-se 

considerar que as notícias falsas são divulgadas a partir de critérios de pré-

definidos próximos aos dos valores-notícia (conflito, curiosidade, tragédia, 

proximidade, etc)? Com esta indagação, busca-se compreender quais os 

ganchos mais frequentemente utilizados para produção e circulação da 

informação falsa enquanto notícia. 

d) Qual o papel da imprensa no combate à proliferação das notícias falsas? Com 

esse questionamento, buscamos compreender como atuam as mídias, no 

combate às notícias falsas e quais privilégios ela recebe ao alimentar sua 

imagem de credibilidade, propondo-se como realizadora de uma curadoria 

de informações que circulam no ambiente da web. 

A presente pesquisa foi iniciada em 2017 com o objetivo de abordar o jornalismo 

nas redes sociais, com enfoque no Facebook do jornal Folha de S. Paulo.  No entanto, com o 

boom das fake news, no final de 2017 os autores consideraram pertinente buscar uma nova 

abordagem para a dissertação. Em fevereiro de 2018, a Folha de S. Paulo encerrou suas 

atividades no Facebook4, uma vez que os algoritmos passaram a privilegiar as notícias falsas 

em detrimento das notícias verdadeiras, conforme referenciado no capítulo 4. Pode-se afirmar, 

portanto, que a pesquisa traz à tona uma importante discussão acerca do jornalismo, suas novas 

funcionalidades e a circulação de notícias na web. 

Para responder aos questionamentos propostos nesta dissertação, foi realizada uma 

análise de conteúdo e, em seguida, uma comparação acerca das características presentes nos 

conteúdos produzidos por Fato ou Fake e UOL Confere.  

Seguindo a conceituação de Fonseca Júnior (2006) sobre a análise de conteúdo, a 

presente dissertação considerou para composição das considerações finais os elementos que 

compõem as páginas, a construção e a linguagem textual adotada, além de selos ou expressões 

adotadas a fim de  caracterizar um conteúdo como verdadeiro ou falso. 

No sentido de confrontar os trabalhos de checagens de fatos realizados pelo Fato 

ou Fake e pelo UOL Confere, a análise comparativa do conteúdo selecionado foi feita a partir 

                                                 
4 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-

facebook.shtml >. Acesso em 10.nov. 2018. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml
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das perspectivas de Lipjhart (1975), comparando um volume significativo de conteúdos 

estruturalmente similares e destacando os pontos diferenciais. 

Ainda cabe ressaltar como justificativa para este estudo o interesse da pesquisadora 

no âmbito dos sites de redes sociais e por vislumbrar nos sites de redes sociais o 

desenvolvimento de um novo viés para o jornalismo e para a comunicação.  

 

1.1. A Pesquisa 

 

Para composição deste estudo, foram elaborados, além da introdução, outros quatro 

capítulos. O capítulo 2, intitulado Fake news x Fact-checking, manteve como foco o 

esclarecimento dos termos fake news e fact-checking e a diferenciação entre fake news e boatos, 

além dos modos de circulação das fake news. No capítulo 3, foi trabalhada a diferenciação entre 

conteúdo noticioso e informativo na web; a interatividade proposta pela web 3.0; as redes 

sociais na internet e a circulação de informações e formação de opinião nas redes. O capítulo 4 

abordou a credibilidade jornalística e as divulgações tendenciosas; apresentou as fake news 

como um simulacro das notícias reais e a checagem de fatos como uma busca do jornalismo 

pela reabilitação de sua credibilidade. Algumas referências adotadas para a construção do 

aporte teórico desta dissertação foram Braga (2006, 2012), Baudrillard (1991), Christofoletti e 

Laux (2008), Dalmonte (2009), Fausto Neto (2010), Kapferer (1993), Martinuzzo e Bastos 

(2017), Silverstone (2005) e Sodré e Paiva (2011).  

O quinto capítulo consiste na pesquisa empírica. Para compor os corpora de nosso 

objeto empírico, foram selecionados os serviços de fact-checking de duas páginas que integram 

grandes portais de jornalismo — UOL e G1 — Uol Confere e Fato ou Fake. Foram selecionadas 

22 checagens realizadas pelas duas páginas entre 31 de agosto e 28 de outubro de 2018, período 

que compreendeu o início da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio e o fim do segundo 

turno das eleições presidenciais brasileiras. 

Cabe aqui pontuar que o recorte temporal feito para restringir as checagens de fatos 

analisadas neste trabalho se deveu à ampla divulgação de notícias falsas no período eleitoral e 

projeção de tais fake news durante a campanha eleitoral, na TV, rádio e, de forma especial, na 

internet. Um exemplo citado na pesquisa é o de uma mulher que deu um depoimento acerca da 

ditadura em um programa eleitoral gratuito do Partido dos Trabalhadores (PT) e, pouco tempo 

depois, foi disseminada uma informação falsa de que ela teria sido acusada de assassinar 

militares. 
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2. FAKE NEWS X FACT-CHECKING 

 

Neste capítulo é apresentada uma discussão acerca do termo fake news, que, embora 

seu conceito ainda não tenha sido bem delineado por teóricos, é frequentemente adotado para 

fazer referência às notícias falsas. Para diferenciar as fake news de boatos, foi feito um quadro 

comparativo entre notícias falsas e as seis definições de boatos apresentadas por Kapferer 

(1993). Também são abordadas as questões ligadas à produtividade do jornalismo em tempos 

de internet e confiança e o papel dos fact-checkers, utilizando como referência Rublescki 

(2011), Sodré e Paiva (2011), Martinuzzo e Bastos (2017), Allcott e Gentzkow (2017), Nielsen 

(2017), Jorge (2013) e outros. 

 

2.1. Definição de fake News 

 

Fake news são notícias falsas, criadas e disseminadas principalmente na web, 

colocando em xeque a qualidade da informação recebida e compartilhada pelos usuários neste 

meio. Ainda antes do boom das fake news, a Oxford Dictionaries, da Universidade de Oxford, 

responsável pelo dicionário de mesmo nome, elegeu o termo “pós-verdade” como a palavra do 

ano 20165. Segundo a publicação, pós-verdade se relaciona ou aponta circunstâncias em que os 

fatos têm menos influência na formação da opinião pública do que os apelos à emoção e às 

crenças pessoais. 

As notícias falsas ganharam relevância, especialmente, durante a corrida 

presidencial norte-americana de 2016, quando Donald Trump utilizou o termo por diversas 

vezes ao se referir a informações consideradas negativas a seu respeito que foram divulgadas 

pela imprensa. Ao ser questionado por jornalistas quanto a diversas denúncias que envolviam 

seu nome e de pessoas engajadas em sua campanha, o então presidenciável respondia aos 

repórteres: “You are fake news!”, além de fazer ataques e disparates direcionados a veículos de 

imprensa e seus jornalistas. Em contraponto, o mesmo Trump foi beneficiado pela criação e 

difusão de diversas notícias falsas sobre a candidata opositora naquele pleito, Hillary Clinton.  

                                                 
5 Anualmente a organização define qual palavra em inglês foi mais utilizada no período. No caso da pós-verdade, 

o termo em inglês definido como palavra do ano foi post-truth. Disponível em: 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016  

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
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Uma reportagem do portal BuzzFeed mostrou que jovens da região da Macedônia 

responsáveis pela criação de mais de 100 sites ganharam dinheiro com a criação de fake news 

favoráveis ao magnata6. O mesmo portal revelou que, durante a campanha presidencial de 2016 

nos Estados Unidos, as notícias falsas foram compartilhadas mais de 8 milhões de vezes, 

enquanto as informações verdadeiras, provenientes dos sites tradicionais de notícias, foram 

compartilhadas cerca de 7 milhões de vezes, revelando assim que a repercussão das fake news 

é, neste caso, maior do que das notícias reais7; 

Embora algumas pessoas no mundo todo reivindiquem o uso inaugural da expressão 

fake news 8, entre eles até o presidente norte-americano Donald Trump, o dicionário Merriam-

Webster informa que a terminologia já havia sido adotada há mais de 120 anos. Ainda segundo 

o dicionário, a expressão fake news é usualmente utilizada para identificar uma reportagem que 

é vista como prejudicial a alguma empresa, entidade ou pessoa. Em 2017, o termo fake news 

foi escolhido pelo Dicionário Collins como a palavra do ano. 9 Embora o termo fake news tenha 

sido descrito pela primeira vez há mais de um século e a divulgação de notícias falsas não seja 

uma prática recente — há registros datados ainda do século XVI —, o advento da internet e, 

especialmente, dos sites de redes sociais10, tornaram-se catalisadores no processo de difusão de 

informações inverídicas publicadas em forma de notícias, corroborando para o surgimento das 

fake news como um novo fenômeno comunicacional.   

A definição do termo fake news ainda não é um consenso entre pesquisadores da 

área.  A Comissão Europeia Especialista em fake news e desinformação online (High Level 

Expert Group on Fake news and Online Disinformation - HLEG) — órgão executivo da União 

Europeia — trata as fake news como informações falsas concebidas intencionalmente, com o 

objetivo de gerar alguma espécie de dano, seja em âmbito privado ou público. Lucas Graves e 

Rasmus Kleis Nielsen (2017), a partir de dados coletados em pesquisas, assinalam que o termo 

                                                 
6 Saiba mais: https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-

misinfo?utm_term=.kvB8Mg8w5#.krZxDoxbG  
7 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/11/noticias-falsas-sobre-

eleicoes-nos-eua-superam-noticias-reais.html   
8 Reportagem de O Globo, em 9 de outubro de 2017. Disponível em: < https://oglobo.globo.com/mundo/trump-

diz-que-criou-expressao-fake-news-e-desmentido-por-dicionario-21926348 > . Acesso em: 01 .nov.2017. 

9 Disponível em: <  https://www.tecmundo.com.br/internet/123772-fake-news-eleita-palavra-ano-mesmo-nao-

seja-palavra.html  >. Acesso em 10. mar.2018. 

10 O conceito de sites de redes sociais é trabalhado nesta dissertação a partir da perspectiva de Raquel Recuero 

(2009), evitando usos difusos dos termos redes sociais e mídias sociais, que geram interpretações distintas se 

utilizados de forma indiscriminada, conforme observado em artigo produzido pelo orientador desta dissertação, 

prof. Dr. Mozahir Salomão Bruck; pela autora do presente trabalho, Lídia Maria de Lima e Silva; e pela 

pesquisadora Sálua Zorkot Silva.   

 

https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo?utm_term=.kvB8Mg8w5#.krZxDoxbG
https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/how-macedonia-became-a-global-hub-for-pro-trump-misinfo?utm_term=.kvB8Mg8w5#.krZxDoxbG
http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/11/noticias-falsas-sobre-eleicoes-nos-eua-superam-noticias-reais.html
http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/11/noticias-falsas-sobre-eleicoes-nos-eua-superam-noticias-reais.html
https://oglobo.globo.com/mundo/trump-diz-que-criou-expressao-fake-news-e-desmentido-por-dicionario-21926348
https://oglobo.globo.com/mundo/trump-diz-que-criou-expressao-fake-news-e-desmentido-por-dicionario-21926348
https://www.tecmundo.com.br/internet/123772-fake-news-eleita-palavra-ano-mesmo-nao-seja-palavra.html
https://www.tecmundo.com.br/internet/123772-fake-news-eleita-palavra-ano-mesmo-nao-seja-palavra.html
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fake news é adotado em diferentes perspectivas, de forma que o conceito não é bem delineado; 

as definições existentes do termo identificam, majoritariamente, aqueles textos produzidos com 

finalidades políticas, enquanto na prática o termo é adotado também para fazer referência a 

conteúdos falsos que abordam assuntos gerais para garantir rentabilidade em seus websites — 

os caça-cliques — ou para se referir a coberturas jornalísticas de cunho tendencioso, 

desestabilizando o preceito de credibilidade atribuído ao jornalismo e à imprensa. Allcott e 

Gentzkow (2017) definem fake news como “matérias jornalísticas falsas criadas 

intencionalmente e que podem enganar os leitores”. (ALLCOTT, GENTZKOW, 2017, p.213) 

11 

Apesar de a noção ainda ser incipiente, partimos do princípio que as fake news são 

conteúdos falsos gerados intencionalmente e divulgados em uma estrutura textual 

pretensamente jornalística, a fim de causar a impressão de que se trata de uma notícia 

verdadeira. Devido à intencionalidade das fake news, pesquisadores como Wardle (2017), 

Graves (2017) e Nielsen (2017) tratam as notícias falsas como misinformation, sinônimo de 

“má informação”. 

Partindo da definição de acontecimento apresentada por Adriano Duarte Rodrigues 

(1993), pode-se afirmar que as fake news, por serem estruturadas como notícias, são atos 

ilocutórios que se pretendem perlocutórios, ou seja, são criados com o objetivo de gerar 

determinada significação para os interlocutores, fazendo com que, dessa forma, um grupo 

específico seja mais atraído por este tipo de conteúdo, devido ao que ele informa.  

Os atos ilocutórios são aqueles que precedem a divulgação da notícia, ou seja, trata-

se da articulação do jornalista e das empresas jornalísticas para que determinada informação 

gere um impacto específico — os chamados atos perlocutórios, ou seja, atos que foram assim 

transmitidos e recepcionados de determinada forma devido aos objetivos do jornalista 

responsável pela matéria e da empresa jornalística envolvida na divulgação dos fatos. 

As fake news, no entanto, se utilizam da perlocução sem que haja um fato por trás 

do que é divulgado; ou seja, embora as fake news sejam estruturadas tal qual notícias reais, estas 

não têm como ponto de partida o acontecimento, que é a matéria prima essencial do jornalismo, 

mas são forjadas em mentiras criadas com determinados objetivos de impactação sobre o 

público. Segundo Fausto Neto (1998), a função do jornalista é elaborar uma versão do real; 

diante disso, tem-se que as fake news não passam por um processo de apuração do conteúdo 

                                                 
11 Tradução da autora. Trecho original: We define “fake news” to be news articles that are intentionally and 

verifiably false, and could mislead readers  
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que ali é divulgado, mas são fabricadas como um produto que tem a intenção real de gerar um 

determinado impacto – seja político, econômico ou social. 

Um dos principais questionamentos acerca da circulação de notícias falsas é a 

motivação que leva à criação de fake news e o tipo de conteúdo falso que é elaborado em cada 

caso. Para Wardle (2017), existem algumas categorias de notícias falsas — sátira, conteúdo 

manipulado e conteúdo falso — e elas se enquadram em algumas motivações: jornalismo pobre 

(sem qualidade), paródia, provocação, paixão, partidarismo, lucratividade, influência política e 

propaganda12. 

Em 2017, o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação 

(Gpopai) da Universidade de São Paulo (USP) monitorou 500 páginas de conteúdo online e 

averiguou que a notícia falsa é mais compartilhada do que a notícia verdadeira, por se 

caracterizar também como entretenimento. Para Eugênio Bucci, que integra o Gpopai, “A 

notícia falsa, quando corresponde a um preconceito profundamente enraizado, é fonte de grande 

prazer. O sujeito vê aquilo e fala ‘eu sabia’.” (BUCCI, 2017). De acordo o autor, as fake news 

são criadas, em sua maioria, para obtenção de lucro, uma vez que quanto mais visualizado, mais 

lucrativa é a notícia para o site.  

 Um exemplo apresentado pelo grupo foi de uma mensagem que afirmava que o ex-

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva havia sido expulso de um restaurante na 

cidade de Natal (RN). A notícia falsa foi compartilhada mais de 14 milhões de vezes, enquanto 

a informação verdadeira foi replicada cerca de três milhões de vezes, conforme informações do 

jornal O Estado de S. Paulo (ESTADO DE S.PAULO, 2017).  

A notícia falsa, portanto, foi compartilhada inúmeras vezes devido ao partidarismo, 

influência política, paixão, propaganda, difundindo assim um conteúdo falso, de acordo com o 

que é proposto por Wardle (2017).  

 

2.2. O boato e seus impactos 

 

A circulação de informações falsas não é novidade, uma vez que há registros de 

difusão de notícias inverídicas ainda em 1522. Segundo o historiador Robert Darnton (2017), 

no século XVI Pietro Aretino tentou manipular a eleição do papa, escrevendo sonetos perversos 

sobre os cardeais que poderiam ser eleitos pelo conclave, exceto aquele menos  preferido por 

seus patronos, e expondo-os no busto de uma figura conhecida em Roma como Il Pasquino – 

                                                 
12 Original disponível em: https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79  

https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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em português, O Pasquim. Os pasquins se transformaram posteriormente quase que em um 

gênero editorial para difundir notícias desagradáveis sobre personagens públicos (DARNTON, 

2017, p.1).  

Os occasionels, como nos lembra Mouillaud (apud BRUCK; SANTOS, 2013), que 

antecederam os primeiros jornais de Paris, traziam relatos de fatos específicos, buscando 

chamar a atenção da população francesa de forma sensacionalista e, por vezes, contendo 

informações inconsistentes e falsas. 

Segundo Martinuzzo e Bastos (2017), o boato sempre se fez presente no cotidiano 

da sociedade.  

 

Recuperando o contexto de François Rebelais na Idade Média e Renascimento, 

Bakhtin (2013) revela que as histórias fantasiosas e as palavras de duplo sentido 

(mentira/verdade, elogio/injúria) já faziam parte da cultura popular da época. Se o 

boato antes era disseminado pelo boca-a-boca ou por panfletos, na contemporaneidade 

ganhou contornos de difícil controle com o advento das redes sociais digitais” 

(MARTINUZZO, BASTOS, 2017, p. 5). 

 

 

Os boatos são, segundo Kapferer (1993), a mídia mais antiga do mundo. O autor 

abandona a ideia tradicional que associa boato à informação, por acreditar que a palavra boato 

não remete a um conteúdo verdadeiro ou falso — um boato pode ser uma informação verdadeira 

que ainda não foi comprovada. “Chamaremos, portanto, de boato a emergência e a circulação 

no corpo social de informações que não foram ainda confirmadas publicamente pelas fontes 

oficiais, ou que não foram desmentidas por estas” (KAPFERER, 1993, p.16).  

Apesar de os primeiros boatos registrados serem datados ainda da Idade Média e 

terem continuado a circular nas eras posteriores, o processo de difusão de informações passou 

a ser ainda mais ágil, contínuo e ampliado na era da internet, devido à característica fluida e 

acessível da web, fazendo com que os boatos sejam disseminados de forma rápida e circular, 

como lhes é característico. 

Outro aspecto essencial na difusão de boatos é que eles se tornam mais críveis na 

medida em que são repassados por fontes que os receptores consideram confiáveis e que 

compartilham das mesmas ideias, anseios e medos.  Reforçando esse conceito, Martinuzzo e 

Bastos (2017) dizem que “nosso impulso é acreditar nas informações passadas em nossas 

relações sociais, por confiarmos no amigo e por ser humanamente impossível checar todas as 

informações na nossa vida cotidiana.” (MARTINUZZO; BASTOS, 2017, p.9). Kapferer (1993) 

corrobora com essa afirmativa, apontando que “Vários fatores nos levam a ter confiança em 
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uma fonte (...): nosso sentimento em relação à sua avaliação, sua confiabilidade, seu 

desinteresse, seu dinamismo, seu lado atraente” (KAPFERER, 1993, p.60).  

A divulgação de um boato pode gerar impactos sociais. Quanto mais difundida é uma 

informação mais ela se torna convincente, segundo Kapferer (1993). Segundo o autor, essa 

convicção se forma a partir da difusão de uma mesma informação partindo de diferentes 

pessoas, de forma independente, de maneira que o que é dito passa a ser tomado como 

verdadeiro. Kapferer trata a unanimidade como fator capaz de abalar mesmo as convicções mais 

íntimas de cada pessoa.  

Segundo Renard (2017), as informações não-oficiais disseminadas na sociedade 

midiatizada podem gerar consequências muito graves.  

 

Há mais gente que duvida do que pessoas que acreditam. Mas mesmo uma minoria 

que acredita no boato pode causar conseqüências sociais graves. Nos anos de crise 

racial nos Estados Unidos o boato de um negro que tivesse estuprado uma branca 

poderia ter sérias conseqüências, mesmo sem provas. Na época isso causou 

perseguições e mortes (RENARD, 2007, p.25). 

 

 

Um exemplo clássico das consequências que um boato pode ter é relatado no livro 

O rumor de Orléans (escrito por Edgard Morin, 1971). A história se passou na França, no final 

da década de 1960, pouco antes de ser publicada a obra. Segundo o autor, havia um rumor de 

que mulheres estariam sendo sequestradas enquanto experimentavam roupas em boutiques 

famosas da cidade de Orléans. O boato dava conta de que, drogadas e aprisionadas, as mulheres 

eram deportadas e dirigidas a um local onde eram obrigadas a trabalharem como escravas 

sexuais. O boato se consolidou e repercutiu tanto em detalhes que, por fim, dizia-se que 28 

mulheres jovens tinham desaparecido naquele contexto (MORIN apud IASBECK, 2000). 

O burburinho acerca do tema levou a polícia a apurar os fatos e concluiu-se que não 

havia sequer uma mulher desaparecida nas tais circunstâncias consideradas, mas os boatos 

continuaram e só silenciaram depois das eleições, quando “a imprensa, cidadãos privados e 

organizações cívicas” uniram-se contra o anti-semitismo. Apurando o boato, uma equipe de 

sociólogos liderada por Morin concluiu que as lojas nas quais as mulheres supostamente 

desapareciam vendia-se um tipo de minissaia que era considerada como um estímulo ao 

erotismo (MORAN apud IASBECK, 2000, p.15). Neste caso, além da comoção popular e 

restrições a tais lojas, a situação suposta pelo boato gerou pânico na população e ainda 

mobilizou um órgão público para buscar solucionar a questão. 
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Outro exemplo apresentado por Iasbeck (2000) é o caso dos boatos referentes à 

virada do milênio (réveillon de 1999 para 2000), quando surgiram diversos rumores sobre 

catástrofes anunciadas por religiosos, e um, em especial, que parecia muito realista: a previsão 

de que haveria uma pane geral em todos os sistemas computacionais do mundo, que poderiam, 

por falha, ler o ano 2000 como ano 1900. Tal erro ocasionaria uma desestabilização em 

computadores do governo, que poderiam perder informações vitais a respeito dos cidadãos, das 

leis e da justiça; dados econômicos seriam alterados; empresas públicas responsáveis por 

serviços essenciais entrariam em colapso, aviões poderiam ficar sem nenhum tipo de orientação 

em pleno vôo, entre outras tragédias anunciadas. Devido à suspeita de que todo o dinheiro 

depositado nas contas bancárias poderia “sumir” com tal pane, os bancos se prepararam para 

uma onda de saques em massa. Com a virada do ano, o boato não se cumpriu e o prejuízo ficou 

para os familiares de funcionários de bancos, que, prevendo uma catástrofe, passaram a 

solenidade em seus postos de trabalho para controlar possíveis prejuízos (IASBECK, 2000). 

Assim como os casos citados acima, outros boatos ganham ainda mais força com o 

advento dos sites de redes sociais e outras mídias, como o aplicativo de mensagens WhatsApp. 

Além do caso de Fabiane Maria de Jesus, que foi morta por linchamento após ser acusada de 

envolvimento com magia negra13, houve, em 2017, um boato inverídico associado ao vendedor 

Luiz Aurélio de Paula, que teve seu carro depredado e quase foi linchado pela população da 

cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. A agressão das pessoas se deveu à circulação de um 

áudio e fotos que acusavam o homem de abordar crianças e tentar sequestrá-las juntamente a 

uma mulher mais jovem, que também estava no veículo. Policiais também foram apedrejados 

na confusão. A polícia civil esclareceu, posteriormente, que não havia nenhuma suspeita de 

sequestro ligada a Luiz Aurélio. 14  

Não é exagero afirmar, portanto, que as informações não-oficiais que circulam em 

meio à população podem gerar impactos — muitas vezes negativos — no cotidiano da 

sociedade. 

 

                                                 
13 Disponível em: https://g1.globo.com/e-ou-nao-e/noticia/tres-anos-depois-linchamento-de-fabiane-apos-boato-

na-web-pode-ajudar-a-endurecer-lei.ghtml  . Acesso em: 01.abr.2018. 

14 Disponível em: http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2017/04/multidao-cerca-carro-e-tenta-linchar-

casal-suspeito-de-sequestrar-crianca.html  

https://g1.globo.com/e-ou-nao-e/noticia/tres-anos-depois-linchamento-de-fabiane-apos-boato-na-web-pode-ajudar-a-endurecer-lei.ghtml
https://g1.globo.com/e-ou-nao-e/noticia/tres-anos-depois-linchamento-de-fabiane-apos-boato-na-web-pode-ajudar-a-endurecer-lei.ghtml
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2017/04/multidao-cerca-carro-e-tenta-linchar-casal-suspeito-de-sequestrar-crianca.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2017/04/multidao-cerca-carro-e-tenta-linchar-casal-suspeito-de-sequestrar-crianca.html
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2.3. Fake news: um tipo de boato? 

 

 Como já mencionado, as fake news são notícias inverídicas, criadas e disseminadas 

principalmente na web, colocando em xeque a credibilidade da informação recebida pela 

população neste meio. Este tipo de conteúdo é produzido de forma similar à estrutura do texto 

jornalístico, com uma narrativa que convence o leitor de que se trata de uma notícia verídica. 

 Mouillaud e Tetú (1989), em Efeito do Real — traduzido por Bruck e Santos (2013) — 

ao abordarem a narrativa jornalística, afirmam que o texto deve ser construído de uma forma 

que transmita a realidade da qual está tratando, produzindo um efeito de real, ou seja, algo 

similar a uma imagem da realidade. “A informação, sob pena de parecer mentirosa ou de não 

parecer uma informação, deve dar a impressão que ‘reproduz’ a realidade, ou, de certa maneira, 

que a ‘imita’” (BRUCK; SANTOS, 2013, p.84).  

Dessa forma, pode-se afirmar que as fake news são construídas para dar a impressão de 

que reproduzem notícias ou imitam a realidade, utilizando o mesmo padrão adotado pelo 

jornalismo para repassar informações à população. 

Ao mesmo tempo, as fake news e os boatos também possuem características em comum, 

uma vez que são informações compartilhadas com velocidade e por meio de fontes consideradas 

confiáveis, conforme afirma Kapferer (apud MARTINUZZO; BASTOS, 2017). Kapferer 

defende a divisão dos boatos em seis tipos diferentes:  

 

O primeiro tipo é o boato que tem início com um “acontecimento que impressiona a 

opinião pública local”, em que as pessoas, por falta de mais informações oficiais 

rápidas e satisfatórias, criam sua versão pessoal e coletiva sobre o ocorrido, 

selecionando as hipóteses mais satisfatórias. O segundo tipo é o boato intencional, 

introduzido voluntariamente para tirar proveito político de um acontecimento. Esse 

tipo de boato é comum próximo das eleições, por exemplo. O terceiro tipo de boato é 

espontâneo e parte de um detalhe, um indício que passou despercebido, com 

explicações sem fundamento. O quarto tipo também parte de detalhe, mas foi 

introduzido no corpo social intencionalmente. O quinto tipo é o boato fruto da 

imaginação, que surge do nada, sem nenhum fato, sinal, detalhe que poderia dar 

margem a uma outra interpretação. Nascem e renascem espontaneamente. Já o sexto 

tipo é o chamado boato “lenda urbana”, que são transmitidas oralmente, no boca-a-

boca, nas antigas gerações e entre os jovens. (KAPFERER apud MARTINUZZO; 

BASTOS, 2017, p.10) 

 

Uma das principais motivações de compartilhamento de notícias falsas é a 

apresentação de um suposto acontecimento extraordinário que funciona, então, como gancho 

da informação compartilhada. Uma grande parte das fake news é produzida a partir da mistura 
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de fatos com informações inverídicas15, assemelhando-se assim ao primeiro tipo de boato 

descrito por Kapferer (1993). 

O segundo tipo de boato, descrito como comum no período eleitoral, é a raiz do 

crescimento desproporcional das notícias falsas, uma vez que na eleição americana de 2016, as 

fake news geraram grande impacto em relação às campanhas de Donald Trump e Hillary 

Clinton, candidatos que pleiteavam o cargo mais elevado do poder executivo norte-americano. 

O terceiro tipo de boato é o tipo espontâneo, que surge sem nenhuma explicação 

plausível ou comprobatória sobre o que é dito; um exemplo é o caso das “larvas no feijão”, 

boato que circulou nas redes sociais que incentivava as pessoas a deixaram os feijões de molho 

no vinagre para que o alimento fosse desinfetado, No entanto, o boato, que surgiu de forma 

espontânea, se deveu a uma partícula naturalmente presente nos feijões: a radícula, uma 

pequena porção do grão de feijão de onde sai o broto.16 Este tipo de boato não se configura 

como uma fake news, já que foi uma história reproduzida a partir da experiência de uma pessoa 

que acreditou ser necessário alertar as pessoas a respeito de algo que faz parte do cotidiano de 

todos, sem intencionalidade e sem perspectiva político-ideológica envolvida.  

O quarto tipo de boato descrito por Kapferer é criado e difundido a partir de um 

detalhe, com a intencionalidade de gerar repercussão entre as pessoas. Um exemplo é o caso do 

sanduíche Big Mac, que, segundo o boato — que corre há anos — seria feito com carne de 

minhocoçu e até mesmo com carne humana17. Outro exemplo é o boato de que a cantora drag 

queen Pablo Vittar iria apresentar um programa infantil da Rede Globo18. A intencionalidade 

neste tipo de informação falsa enquadra este boato no que chamamos de fake news. 

O quinto tipo de boato se caracteriza por ser fruto da imaginação de quem disseminou a 

informação; um exemplo deste tipo de boato é o de que uma adolescente de 16 anos teria sido 

engolida por uma cobra no Mato Grosso19; no entanto, a foto que circulava junto com o texto 

estava fora de contexto. A partir do conceito de que fake news são notícias falsas que se 

assemelham a uma notícia verdadeira, esta não se enquadra no que chamamos de fake news. 

Por último, o sexto tipo de boato, segundo a divisão de Kapferer (1993), são as lendas 

urbanas. Um exemplo típico de lenda urbana é o boato de que ladrões estariam tentando aplicar 

                                                 
15 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859808-como-funciona-a-engrenagem-

das-noticias-falsas-no-brasil.shtml  

16 Detetive virtual desmente boato de larvas no feijão: https://www.youtube.com/watch?v=Uuhp6jhr900  
17McDonalds combate boatos e mostra como o hambúrguer é feito: 

https://exame.abril.com.br/negocios/mcdonalds-mostra-como-hamburguer-e-feito/  
18 http://www.boatos.org/entretenimento/pabllo-vittar-tv-crianca-gay-globo.html  
19 Disponível em: http://www.e-farsas.com/uma-jovem-de-16-anos-foi-engolida-por-uma-cobra-em-mato-

grosso.html  

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859808-como-funciona-a-engrenagem-das-noticias-falsas-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859808-como-funciona-a-engrenagem-das-noticias-falsas-no-brasil.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Uuhp6jhr900
https://exame.abril.com.br/negocios/mcdonalds-mostra-como-hamburguer-e-feito/
http://www.boatos.org/entretenimento/pabllo-vittar-tv-crianca-gay-globo.html
http://www.e-farsas.com/uma-jovem-de-16-anos-foi-engolida-por-uma-cobra-em-mato-grosso.html
http://www.e-farsas.com/uma-jovem-de-16-anos-foi-engolida-por-uma-cobra-em-mato-grosso.html
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o golpe do ovo no para-brisas dos veículos para assaltar os condutores. Uma vez que esta 

narrativa não apresenta similaridade textual com o jornalismo, não se enquadra no que pode ser 

considerado como fake news. 

Assim, seguindo a indicação classificatória de Martinuzzo e Bastos (2017), a partir de 

Kapferer (1993), propomos o quadro abaixo em que coteja-se boatos e fake news.  

 

Quadros 1- Boatos x fake news: proximidades e afastamentos 

Tipo de boato Fake news 

Informação impactante 
Grande parte das fake news são elaboradas com 

base em supostos fatos de caráter extraordinário. 

Malicioso 

É a raiz do crescimento desproporcional das 

notícias falsas; a exemplo das fake news que 

circularam no período eleitoral americano. 

Espontâneo 

Não se configura como fake news por geralmente 

surgirem a partir de experiências dos 

compartilhadores, que supõem algo que explique 

o ocorrido. 

De particularidade 

Assim como as fake news, busca atrair leitores a 

partir de supostos detalhes que geram 

repercussão. 

Imaginativo 

Partindo da ideia de que as fake news se 

assemelham com notícias, esse tipo de boato não 

é comparável às fake news.  

Lendas urbanas 
A narrativa não se assemelha a uma notícia, por 

isso não é similar às fake news. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Considerando, portanto, que as fake news são informações inverídicas e elaboradas 

de forma intencional, cuja narrativa e formato se assemelham muito ao que é produzido pelo 

jornalismo profissional, pode-se dizer que, na maior parte dos casos, a estrutura do primeiro, 

segundo e quarto tipo de boatos se enquadram melhor neste conceito.  

Embora Renard (2007) afirme que a maioria dos boatos são falsos, existe uma 

pequena parcela destas informações não-oficiais que se trata de fatos ainda não confirmados 

pelas fontes. Um exemplo é o caso das garrafas de água mineral Perrier, em que, segundo 
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Renard (2007) foi encontrado um pouco de petróleo: o boato era real e o fabricante teve que 

retirar o lote de circulação, prestando esclarecimentos à população para reconquistar sua 

confiança. (RENARD, 2007, p.25). 

 

2.4.  Modos de circulação das fake News 

 

Com a democratização da Internet, a web 2.0, em que, segundo Primo (2007), “o 

destaque (...) deixa de ser a publicação e passa a ser a participação do usuário” (PRIMO, 2007, 

p.3), transforma assim o modus operandi da comunicação — produção, recepção, interação — 

neste meio, devido à urgência do interlocutor em acompanhar o que acontece e também em 

mostrar tudo ao seu redor em tempo real.  

Em uma nova forma, ainda mais expandida, flexibilizada e dinâmica, atendendo às 

necessidades individuais do interlocutor, a web 3.020, a partir do uso de algoritmos, admite a 

utilização da inteligência dos computadores para que moldem o conteúdo disponível aos 

interesses do interlocutor, sempre de forma precisa e direcionada. Dessa forma, esta nova 

estrutura estabelece novos paradigmas e novas funções para o interlocutor neste contexto, 

especialmente no que se refere à difusão da informação, que não é mais realizada apenas pela 

imprensa, mas passa a ser feita também pelos próprios usuários da web e consumidores de 

informação (BRUCK et al., 2017). 

Pesquisa feita pelo Reuters Institute News Digital 2017, realizado pela YouGov e 

encomendado pelo Instituto Reuters21, aponta que 23% dos entrevistados compartilham e 

debatem notícias em aplicativos de mensagens, como o Whatsapp, por exemplo. O mesmo 

estudo aponta que no Brasil, 46% das pessoas usam o aplicativo para ler e compartilhar notícias. 

Outro estudo, esse realizado pela agência Advice Comunicação Corporativa22 em parceria com 

a BonusQuest a partir de entrevista com mais de mil brasileiros, ao menos 42% das pessoas 

assumem já ter compartilhado notícias falsas nas redes sociais; 39% dos entrevistados 

afirmaram que buscam checar as informações antes de compartilhar. 

Citando Goffman (2006), Rublescki (2011) assinala  que a grande mídia era, até 

pouco tempo, soberana na seleção de temas, fontes e enquadramentos, dando a relevância 

                                                 
20 Para mais informações: http://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html. Acesso em 26.fev.2018 
21  Para mais informações : http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/07/06/cai-consumo-de-

noticias-via-midias-sociais.html . Acesso em 17.mai.18  
22  Estudo compartilhado pela página Meio e Mensagem.  Disponível em: < 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/12/19/42-ja-compartilharam-noticias-falsas-nas-redes-

sociais.html >. Acesso em 17.mai.18 

http://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/07/06/cai-consumo-de-noticias-via-midias-sociais.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/07/06/cai-consumo-de-noticias-via-midias-sociais.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/12/19/42-ja-compartilharam-noticias-falsas-nas-redes-sociais.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/12/19/42-ja-compartilharam-noticias-falsas-nas-redes-sociais.html
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devida aos fatos de acordo com seus interesses (GOFFMAN apud RUBLESKI, 2011), mas o 

novo fluxo proposto pela internet é responsável pela descentralização das informações, que 

agora partem de múltiplos produtores de conteúdo.   

A lógica da produção de notícias sofreu interferência direta da nova configuração 

da internet, em que existe uma relação diferente entre jornais/fontes e jornais/leitores (FAUSTO 

NETO, 2010). Segundo o autor, o desenvolvimento das tecnologias permite ao usuário ocupar 

um novo espaço no processo de mediação das informações, de modo que outras fontes podem 

se tornar atores que compartilham com os jornalistas a função de produzir sentido na realidade, 

no status de colaboradores, de forma que os jornalistas perdem, aos poucos, a autonomia no 

trabalho simbólico de construção da realidade. 

Embora esta dinâmica que se dá hoje na internet seja considerada como algo 

inovador, Braga (2006) afirma que os processos multilaterais na comunicação não se iniciaram 

apenas com a popularização da web.  

 

Discordamos da perspectiva de que só agora, com as redes informatizadas, 

verdadeiros processos bidirecionais ocorrem. Ao invés disso, desde as primeiras 

interações midiatizadas, a sociedade age e produz não só com os meios de 

comunicação, ao desenvolvê-los e atribuir-lhes objetivos e processos, mas sobre os 

seus produtos, redirecionando-os e atribuindo-lhes sentido social. (...) Propomos, 

assim, desenvolver a constatação de um terceiro sistema de processos midiáticos, na 

sociedade, que completa a processualidade de midiatização social geral, fazendo-a 

efetivamente funcionar como comunicação. Esse terceiro sistema corresponde a 

atividades de resposta produtiva e direcionadora da sociedade em interação com os 

produtos midiáticos. (BRAGA, 2006, p.22) 

 

Pode-se considerar, a partir dessa perspectiva, que as respostas sociais às 

informações difundidas já existiam antes da internet, espaço “que é, por definição, diferido e 

difuso” (BRAGA, 2006, p.23), mas ganharam destaque neste ambiente, que abrange um 

número cada vez maior de usuários, que se sentem cada vez mais responsáveis por fomentar a 

web de conteúdo atual e informacional. 

Em meio aos usuários que disseminam conteúdo na web, há colaboradores que 

contribuem para a eficácia da circulação de informações na web e há também os criadores e 

difusores de notícias falsas. Segundo pesquisa realizada pela empresa comScore23, além das 

matérias falsas criadas exclusivamente com objetivos sócio-políticos — como ocorreu nas 

eleições presidenciais norte-americanas de 2016 —, existem sites especializados em elaborar 

                                                 
23 A comScore é uma empresa americana de medição e análise de mídia que fornece dados e análises de marketing 

para empresas, agências de mídia e publicidade e editores. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859808-como-funciona-a-engrenagem-das-noticias-falsas-

no-brasil.shtml . Acesso em 30.mar.2018 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859808-como-funciona-a-engrenagem-das-noticias-falsas-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/02/1859808-como-funciona-a-engrenagem-das-noticias-falsas-no-brasil.shtml
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títulos falsos e sensacionalistas para receberem mais cliques. Um exemplo é o site Pensa Brasil, 

criado por um morador de Poços de Caldas e especialista em difundir notícias falsas sob a 

alcunha de reportagens. Com títulos atrativos aos usuários da web — como por exemplo: "Lula 

lutou muito pelo Brasil, não merecia esse juizinho fajuto, diz Gilberto Gil", publicada pela 

página em dezembro de 2016 e motivadora de um processo do cantor contra o dono do site —, 

a página recebe mais visitantes e assim aumenta a rentabilidade de seus anúncios. 

 

Sites lucram com a venda de anúncios. Quanto maior a audiência da página, mais ela 

ganhará com publicidade. Segundo a empresa comScore, que mede audiência digital, 

o Pensa Brasil teve em dezembro passado 701 mil visitantes únicos, com média de 

três páginas vistas por visita (ou seja, 2,1 milhões de páginas vistas/mês). Jornal 

mineiro mais acessado na web, o "Estado de Minas" teve no mesmo mês 2 milhões de 

visitantes únicos e 16 milhões de páginas vistas. (...) Beto Silva não quis dizer quanto 

ganha com o Pensa Brasil. Profissionais do mercado publicitário consultados pela 

reportagem estimaram que os anúncios do site rendam de R$ 100 mil a R$ 150 mil 

por mês, dos quais até 50% ficariam com o intermediário e o restante com o dono do 

site. (FOLHA DE S. PAULO, 2017, p.1). 

 

 

As fake news circulam, nos meios virtuais, a partir do compartilhamento dos 

conteúdos em sites de redes sociais ou em aplicativos de mensagens como o WhatsApp, além 

do boca-a-boca. O jornal Correio Braziliense divulgou pesquisa realizada pelo Instituto 

Tecnológico de Massachusetts24, na qual os cientistas afirmam que apesar de existirem bots25 

capazes de impulsionar o compartilhamento de notícias falsas na web, esse processo é realizado 

por pessoas. Além disso, o estudo também comprovou que os compartilhadores dos conteúdos 

não são “contratados” pelos sites de notícias falsas, mas usuários comuns da web. A pesquisa 

constata que os usuários que compartilham notícias falsas reproduzidas em série em geral não 

são populares, contando com poucos seguidores. 

A partir da análise de mais de 120 mil tweets, os pesquisadores responsáveis pelo 

estudo afirmaram que as fake news mais compartilhadas são aquelas que se assemelham a 

notícias extraordinárias. Segundo a pesquisadora Soroush Vosoughi, as fake news que se 

espalham mais rápido são mais ‘inéditas’ e romanceadas. Esse tipo de notícia falsa é a que tem 

maior quantidade de compartilhamento” (CORREIO BRAZILIENSE, 2018, p.1).  

                                                 
24Para mais informações : 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/09/interna_tecnologia,664876/pesquisa-

fake-news-sao-disseminadas-por-pessoas-nao-por-robos.shtml . Acesso em 08.mai.2018. 
25  bot é um programa de computador elaborado para automatizar processos, geralmente repetitivos. O termo bot 

vem de robot, que, em inglês, significa “robô”. Trata-se, portanto, de um robô, mas em meio digital. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/09/interna_tecnologia,664876/pesquisa-fake-news-sao-disseminadas-por-pessoas-nao-por-robos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/03/09/interna_tecnologia,664876/pesquisa-fake-news-sao-disseminadas-por-pessoas-nao-por-robos.shtml
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Um relatório anual do Instituto Reuters (2017) aponta que 23% dos usuários dos 

sites de redes sociais de oito países selecionados — incluindo o Brasil — utilizam aplicativos 

de mensagens como fonte de notícias, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 1- redes sociais e suas funcionalidades para os usuários 

 

Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2017. 

 

Um dos maiores gatilhos para o compartilhamento de fake news é a crença dos 

usuários da web naquele conteúdo, ou seja, a credibilidade atribuída a ele. Citando Nyhan e 

Reifler (2010), Trasël et al. (2018) aponta para a capacidade de discernir uma notícia real de 

uma notícia falsa como uma característica da mente humana. Se um determinado conteúdo é 

disseminado, dificilmente a percepção sobre uma realidade será alterada. Citando Wardle 

(2017), Trasël et al. (2018) também aponta que quando a informação é consistente e lógica, 

nossa mente é facilmente enganada devido ao excesso de informações ao qual estamos expostos 

diariamente; quando se vê muitas vezes um mesmo conteúdo, a mente humana interpreta como 

um indicativo de credibilidade, já que aquela mesma informação foi revista diversas vezes em 

um curto espaço de tempo (WARDLE apud TRASËL et al., 2018). 

Também no relatório anual do Instituto Reuters (2017b) foi apresentada a informação 

de que usuários da web na América Latina têm baixos níveis de confiança na mídia em geral, 

gerando uma diferença entre a confiabilidade atribuída às notícias em geral e a confiabilidade 

nas fontes que utilizam, sendo que no Brasil não foi constatada uma diferença entre a 

confiabilidade na mídia e a confiabilidade nas fontes que consome e considera como boas. 
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Figura 2- Índice de confiabilidade: Mídia em geral X Fontes que eu consumo 

 

            Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2017. 

 

Uma das formas adotadas pelos criadores de fake news para aumentar o 

engajamento de suas publicações é criar sites com nomes similares a portais já reconhecidos 

por sua credibilidade. Por exemplo, o site Folha Política mantém, além do nome, uma 

identidade visual bastante similar ao leiaute do portal da Folha de S. Paulo.  

Outra característica marcante da circulação de boatos na internet são as sensações 

e impressões que causam nos compartilhadores. Medo, nojo, surpresa e horror são alguns dos 

sentimentos provocados nos leitores que recebem tais informações falsas — sobre assaltos, 

sequestros, fatos absurdos, etc.  

Analisando a dinâmica dos rumores na rede, Reule (2008) assinala que para a 

difusão de um boato, é necessário que seja sobre um fato que gere impacto social e que 

apresente algum fator misterioso ou impreciso: “São características primordiais e catalizadoras 

para que um indivíduo receba e transmita o que acredita ser uma informação autêntica, fazendo 

com que o rumor se espalhe” (REULE, 2008, p.26), corroborando assim com os resultados 

apresentados pela pesquisa do Instituto Tecnológico de Massachusetts.  

Segundo Recuero (2009), o compartilhamento de informações na web também é 

influenciado pelos objetivos pessoais de cada usuário. Cada pessoa decide compartilhar algo 

considerando também os impactos positivos ou negativos de determinado conteúdo em sua 

audiência ou seus amigos.  
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A reputação, assim, refere-se às qualidades percebidas nos atores pelos demais 

membros de sua rede social. Ela pode ser gerenciada através dos sites de redes sociais, 

uma vez que cada ator pode, como já explicamos, construir impressões de forma 

intencional. (...) A reputação, portanto, está associada ao capital social relacional e 

cognitivo de acordo com a proposta de Bertolini e Bravo (2001). Relacional porque é 

uma consequência das conexões estabelecidas pelos atores. Cognitivo porque está 

também relacionada ao tipo de informação publicada pelo ator social. (RECUERO, 

2009, p.111) 

 

Citando Jenkins et al. (2013), Lavarda et al. (2017) destaca que as informações não 

são compartilhadas apenas pelo advento da tecnologia e das possibilidades ofertadas pelos sites 

de redes sociais, mas porque isso habitualmente já ocorria; as recomendações boca-a-boca e a 

partilha de conteúdos midiáticos são formas convencionais de condução da interação entre as 

pessoas. (LAVARDA et al., 2017).  

Outro estudo realizado pelo Instituto Reuters26 aponta que o tempo total gasto pelos 

internautas nos sites de notícias falsas é mínimo se comparado ao acesso dos usuários da web 

aos sites de notícias; no entanto, o índice de interação — comentários, compartilhamentos, etc 

— com as notícias falsas, especialmente nas redes sociais, corresponde ou mesmo supera o 

volume de notícias reais que circulam na internet. 

Dessa forma, pode-se inferir que a circulação de notícias falsas ocorre, 

majoritariamente, em decorrência do compartilhamento desses conteúdos por usuários da web, 

que, por sua vez, replicam aquilo que lhes parece real não apenas pela facilidade proporcionada 

pelos avanços tecnológicos, mas porque o repasse de informações às pessoas próximas é um 

costume histórico, que rege as relações humanas. 

 

2.5.  Fact-checkers: tentativa de combate às fake news 

 

Com o crescimento exacerbado do número de notícias falsas compartilhadas na internet 

— em especial, nos sites de redes sociais —, os jornais de todo o mundo perceberam a 

necessidade de ofertar à população um serviço de checagem das informações que circulam na 

web, proporcionando informações reais acerca dos boatos em circulação. 

Com isso, os veículos de comunicação jornalísticos passaram a promover a curadoria 

de notícias falsas propagadas na web. Os sites de fact-checking — como são denominados estes 

                                                 
26 Estudo sobre alcance de notícias falsas e desinformação online. Disponível em: 

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-

europe. > Acesso em 20.mai.2018.   

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe
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sites direcionados à curadoria jornalística — são responsáveis por fazer uma checagem de 

informações que circulam a partir de fontes variadas, como explica Diniz (2016):  

 

Em linhas gerais, a atividade consiste em selecionar uma declaração feita por 

“autoridades públicas, partidos políticos, candidatos, jornalistas, organizações de 

mídia, associações e outros grupos” (Adair e Stencel, 2016) e verificar a sua 

veracidade. Embora não seja uma prática exatamente nova – checar as informações 

antes de publicar é um dos pilares do ofício jornalístico, que presume informações 

verdadeiras e oriundas de fontes confiáveis –, a verificação de factos está a ganhar 

fôlego devido à propagação das notícias falsas (fake news) [...] (DINIZ, 2016, p. 27). 

 

 

A checagem de fatos é percebida pelo American Press Institute (2015) como um 

serviço prestado pelos jornalistas e outros produtores de conteúdo a fim de aumentar o 

conhecimento da população, apresentando supostos fatos divulgados e realizando uma nova 

apuração e dispersão da informação verdadeira, de forma clara e profissional.  

 Neisser (2015) afirma que o progresso na checagem de fatos — fact-checking — 

foi uma das mudanças mais significativas no campo do jornalismo com o avanço da web. Ao 

perceberem o crescimento da produção de conteúdo por terceiros na web, diversos veículos de 

comunicação criaram seções específicas para apresentarem as notícias reapuradas à população, 

atribuindo, então, aos jornalistas uma função distinta no processo de mediação. 

Apesar de ganharem visibilidade apenas depois da intensificação da circulação de 

fake news na internet, já existiam registros de serviços similares prestados pelo jornalismo, 

envolvendo a checagem de informações. Segundo Kapferer (1993), ainda durante a Segunda 

Guerra Mundial, o jornal norte-americano Herald Traveler manteve, na época da Segunda 

Guerra Mundial, uma coluna com o nome “Clínica de Boatos”, destinada a refutar boatos em 

formação, partindo de sugestões de leitores ou mesmo por um grupo de informantes que 

trabalhavam para o jornal como responsáveis por sondar os boatos que circulavam entre as 

pessoas. (KAPFERER, 1993). 

 Tal prática busca também perpetuar a credibilidade atribuída aos jornalistas e à 

imprensa. Embora Jorge (2013) afirme que o jornalismo não é apenas o espelho do real e, sim, 

o produto da construção a partir de fatos (JORGE, 2013) nesta nova forma de narrativa — fact-

checking —, o jornalista segue buscando transmitir confiabilidade e transparência na 

transmissão de informações ao seu público-alvo. Dessa forma, é considerado hábil para afirmar 

o que é ou o que não é verdade. (SODRÉ; PAIVA, 2011).  

Seja no jornalismo escrito ou eletrônico, o dever do jornalista para com o público-

leitor é noticiar uma verdade, reconhecida como tal pelo senso comum, desde que o 

enunciado corresponda a um fato, selecionado por regras hierárquicas de importância. 



35 

 

Tradicionalmente, se o jornalista não se especifica editorialmente como comentarista 

(comment é algo diverso de news), o seu enunciado “noticioso” obriga-se a explicitar 

a distinção entre informação pura e opinião, isto é, entre o relato supostamente 

imparcial e objetivo de um acontecimento e a tomada de posição subjetiva sobre a 

natureza do fato. (SODRÉ; PAIVA, 2011, p.22) 

 

No Brasil, a precursora do fact-checking após o boom das fake news foi a Agência 

Lupa, do Grupo Folha — ao qual pertence o jornal Folha de S. Paulo —; em seguida foram 

criados outros portais com a mesma funcionalidade, como o blog É Isso Mesmo?, do Jornal O 

Globo; a página É Ou Não É?, do portal G1; o blog Me Engana que Eu Posto, da Revista Veja, 

e a página UOL Confere, do portal UOL.  

Além das mídias tradicionais, instituições sociais e religiosas como a Organização 

das Nações Unidas e a Igreja Católica vêm se manifestando quanto à necessidade do combate 

às notícias falsas. A ONU afirmou que ao mesmo tempo em que o combate às fake news evita 

a desinformação e a interferência ilegítima de tais informações no cotidiano da sociedade, a 

censura deve ser evitada27. A Igreja Católica, comandada pelo Papa Francisco, afirma que neste 

momento em que as empresas, redes sociais, instituições e a política iniciaram a combater este 

fenômeno, a Igreja também quer oferecer uma contribuição, propondo uma reflexão sobre as 

causas, as lógicas e as consequências da desinformação na mídia. Em nota que justifica a 

escolha das fake news como base para o tema para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 

de 2018 — fake news e jornalismo de paz — , o Vaticano afirma que o Papa deseja também 

contribuir para “analisar as causas, a lógica e as consequências da desinformação na mídia”28. 

Em Portugal, cerca de 20 pesquisadores desenvolvem um projeto mobilizado pelo 

Observatório do Ciberjornalismo (Universidade do Porto) com o objetivo de identificar fake 

news propagadas por caça-cliques e qual o peso do chamado clickbait no ciberjornalismo 

português e brasileiro. 

Em junho de 2018, 24 veículos de comunicação de todo o país se uniram para coibir 

a disseminação de conteúdos falsos a partir do Projeto Comprova, em que jornalistas de todos 

os veículos parceiros se propõem a trabalhar de forma colaborativa na detecção e verificação 

                                                 
27 Disponível em: < www.agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-03/onu-diz-que-noticias-falsas-

representam-uma-preocupacao-global >. Acesso em 25.out.2017.  
28 Disponível em: < https://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/papa-francisco-da-inicio-campanha-contra-as-

fake-news-21887384#ixzz4wf8IxKcX >. Acesso em: 25.out.2017.  

 

https://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/papa-francisco-da-inicio-campanha-contra-as-fake-news-21887384#ixzz4wf8IxKcX
https://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/papa-francisco-da-inicio-campanha-contra-as-fake-news-21887384#ixzz4wf8IxKcX
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de rumores, conteúdo enganoso e táticas de manipulação nas redes sociais.29 A Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) é a responsável por coordenar a coalizão, sem 

interferir no conteúdo a ser publicado.  

A iniciativa se assemelha ao The Trust Project, um consórcio que agrega mais de 

70 veículos de comunicação de todo o mundo com o objetivo de combater a disseminação de 

notícias falsas. Participam instituições como AJ+ (Al Jazeera), American Press Institute, The 

New York Times, The Washington Post e outros. No Brasil, há um braço deste mesmo projeto, 

sob o nome Projeto Credibilidade, do qual participam Estadão, Agência Lupa, UOL, O Globo, 

Época, Valor Econômico e outros, que também são supervisionados pela Abraji. O objetivo da 

iniciativa é refletir acerca da fragmentação da narrativa da notícia na ambiente web e 

desenvolver formas de identificar e promover o webjornalismo confiável e de qualidade, sob a 

justificativa de que é interessante para o jornalismo que sua atividade seja diferenciada de todo 

ruído que possa reverberar na web30. 

O processo de checagem de informações não é padronizado, dependendo da forma 

de funcionamento de cada agência de checagem ou dos fact-checkers que estão em trabalho de 

reapuração. Pode-se afirmar que algumas das ações comuns aos checadores de notícias são: i) 

observação contínua de periódicos e demais noticiários;  ii) levantamento de todo o conteúdo 

que já foi publicado a respeito do assunto em questão; iii) consulta às bases de dados oficiais e 

apuração de informações públicas; iv) contato com especialistas da área em questão; v) contatar 

o(s) envolvido(s) no fato em questão para que possam se pronunciar. 

Mas a falta de padrão nos modos e métodos de checagem não parece estar longe de 

ser o único dissenso. Há olhares distintos e mesmo desconfiados sobre a atividade de fact-

checking. De acordo com Heather Bryant, jornalista afiliada à Universidade Stanford, 

“jornalistas, mesmo nos melhores jornais do mundo, estão totalmente despreparados para 

distinguir fato de ficção ao analisar deep fakes” (EL PAÍS, 2018). De forma contrária ao 

posicionamento adotado pela imprensa, alguns pesquisadores atribuem tais iniciativas ao que 

seria uma necessidade dos veículos de garantir que haja audiência e de que os cidadãos voltem 

a atribuir confiança aos meios de comunicação, que sofrem com uma crise de credibilidade 

devida à divulgação de informações inverídicas ou parciais.  

                                                 
29 Projeto Comprova vai combater as fake news nas eleições. Disponível em: < 

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,projeto-comprova-vai-combater-fake-news-nas-eleicoes-

2018,70002373066 >. Acesso em 28.jun.2018  

30 Disponível em: < https://www.credibilidade.org/projeto >. Acesso em 15.jul.2018. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,projeto-comprova-vai-combater-fake-news-nas-eleicoes-2018,70002373066
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,projeto-comprova-vai-combater-fake-news-nas-eleicoes-2018,70002373066
https://www.credibilidade.org/projeto
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Em sua lista de discussão, pesquisadores da Associação Nacional dos Programas de 

Pós-graduação em Comunicação (Compós) debateram31 por vários dias, trocando e-mails na 

referida lista, sobre as ‘reais’ intenções de quem se dedica ao trabalho de checagem dos fatos. 

O pesquisador Afonso de Albuquerque, da Universidade Federal Fluminense (UFF), opina que 

tais iniciativas se mostram, na verdade, uma ferramenta de contra-ataque da mídia tradicional, 

que a permite garantir um selo de veracidade para todo o conteúdo publicado pelos veículos 

envolvidos neste processo de checagem dos fatos. Nesta medida, para este pesquisador, o fact-

checking corrobora com um ambiente que coíbe a liberdade de expressão. 

Seguindo a mesma linha de Albuquerque (2018), o blog de crítica da mídia 

Coleguinhas, Uni-vos, ressalta que além de os jornais participantes do Projeto Comprova 

estarem concentrados nas regiões sul e sudeste, reforçando o domínio das mídias dessas regiões 

na comunicação de massa do País, tais conglomerados, formados para combater as notícias 

falsas, são compostos por veículos que compõem grandes empresas jornalísticas, como o Grupo 

Folha, Editora Abril, Grupo Band, etc.32 Entre os questionamentos levantados acerca do 

trabalho de fact-checking promovido por estes conglomerados está, além do que seria um 

alinhamento político-partidário, visando as eleições presidenciais de 2018 no Brasil, o que seria 

a tentativa de estabelecer um monopólio acerca do que é ou não é notícia falsa. 

Por outro lado, a partir de um ponto de vista favorável à checagem de informações 

por parte da imprensa e da criação de conglomerados que favoreçam esse processo, o 

pesquisador Rogério Christofoletti também em manifestação na lista, salienta que é natural que 

a mídia tradicional busque combater a desinformação, na medida em que a divulgação de 

notícias inverídicas impacta diretamente no produto oferecido por ela. O autor relaciona o 

combate às fake news à “separação do joio e do trigo”, para que o que for publicado seja apenas 

“trigo”. “Soluções para reduzir o espalhamento de conteúdos noticiosos falsos precisam passar 

necessariamente pela indústria do setor, que pode ser cobrada disso, que pode ser 

responsabilizada juridicamente por isso” (CHRISTOFOLETTI, 2018). 

Ao mesmo tempo em que ressalva a necessidade de reação da imprensa, na 

discussão entre pesquisadores Christofoletti (2018) questiona a legitimidade da participação de 

entidades como Google e Facebook em tais projetos, uma vez que a lucratividade atribuída a 

eles provém da viralização de conteúdos — sejam eles verdadeiros ou não.   

                                                 
31 Discussão iniciada pelo professor Afonso de Albuquerque (UFF), no dia 1º de julho de 2018 e se estendeu até o 

dia 3 de julho, contabilizando ao todo 12 e-mails trocados entre os participantes da lista 

compos@yahoogroups.com 
32 Disponível em: < https://coleguinhas.wordpress.com/2018/08/05/os-deuses-das-fakes-news/ >. Acesso em 

14.ago.2018 

https://coleguinhas.wordpress.com/2018/08/05/os-deuses-das-fakes-news/
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Por fim, no mesmo grupo de discussão, Jairo Ferreira alertou para a necessidade da 

informação jornalística para os processos regulatórios da vida social; caso contrário, episódios 

como o assassinato de Fabiane de Jesus — morta em Guarujá (SP) vítima de um boato que 

circulava nas redes sociais — poderiam se tornar rotineiros. 

Em um contexto de oferta excessiva de conteúdos na web, mesmo a credibilidade 

jornalística pode ser colocada em xeque, caso não haja uma reação, conforme assinalam Sodré 

e Paiva (2011). 

Os diferentes pontos de vista acerca das fake news e dos métodos de checagem de 

fatos tornam ainda mais evidente a necessidade de aprofundar os estudos neste campo, 

analisando o papel exercido pela imprensa nesse dado contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3. WEB E SEUS MODOS DE CIRCULAÇÃO 

O capítulo 3 aborda a diferenciação entre conteúdo informativo e noticioso na web, 

os níveis de interatividade na internet e as novas formas de interação e de circulação de 

conteúdo proporcionadas pelos sites de redes sociais, diferenciando também as redes sociais 

digitais abertas e fechadas. Também são abordadas as formas de remediação na web. As 

referências adotadas são Silverstone (2005), Cunha (2016), Martín-Barbero (2014), Braga 

(2006), Tambosi (2005), Bruck (2017) e outros.  

 

3.1. Web: conteúdo informativo x conteúdo noticioso 

 

Com o advento da web, os internautas estão cada vez mais acessando um volume 

maior os mais diversos conteúdos — acadêmicos, noticiosos, informativos ou voltados para o 

entretenimento. Desde a década de 1990, quando teve início a popularização da internet, o 

número de usuários que acessavam a rede aumentou mais de oito vezes. Segundo a ONU, 

Organização das Nações Unidas, em 2000 eram cerca de 400 milhões de usuários da web, 

enquanto em 2016, estima-se que este número, em escala mundial, tenha chegado a 3,4 bilhões 

de pessoas, o que corresponde à metade da população do planeta Terra33. 

Um estudo do Comitê Gestor da Internet em 2015 aponta que, no Brasil, 51% dos 

domicílios acessavam a web e, entre os usuários, 89% navegavam pelo celular ou smartphone. 

(CGI, 2015) Torna-se evidente, portanto, como a Internet se torna referencial para a cultura não 

só como tecnologia, mas como importante meio de comunicação capaz de se ajustar às 

demandas e necessidades de diferentes movimentos sociais. As novas tecnologias da 

informação não podem ser encaradas como meros instrumentos que apresentam algum tipo de 

aplicabilidade, mas processos a serem desenvolvidos.  

Dentre esses processos, parece correto afirmar que as possibilidades de acesso à 

informação são um destaque nesta ferramenta cujo alcance cresce a cada dia e que possibilita 

aos usuários da web obter conhecimentos diversos acerca da vida cotidiana. Com infinita 

capilaridade, a rede oferece conteúdos diversos e, dentre estes, uma grande parte é de conteúdos 

informativos e noticiosos.  

                                                 
33  Pesquisa disponível em: <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf>. 

Acesso em 28 de junho de 2017. 

 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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Embora haja similaridade entre os termos, o conteúdo informativo se difere do 

conteúdo noticioso devido à forma e estrutura os quais são construídos e os objetivos a que se 

destinam.  

Segundo Cunha (2016),  

 

[...] informação diz respeito aos dados cuja principal atribuição é a transferência, ou 

seja, a transmissão para ensino, por exemplo. Conhecimento, em seu tempo, 

pressupõe subjetividade, experiência pessoal com esses dados transferidos, a 

apropriação. Essa diferenciação de conceitos leva inclusive a classificações do que 

seria a sociedade da informação e a sociedade do conhecimento (CUNHA, 2016, 

p.62). 

 

Para Cunha (2016), conhecimento não se resume a tomar conhecimento de algum 

fato — esta ação pode ser chamada de informar-se de algo. O objetivo do jornalismo, portanto, 

é informar (CUNHA, 2016). Tambosi (2005), ao analisar a definição de informação apresentada 

pelo dicionário Houaiss — que classifica a palavra como ato ou efeito de informar; 

comunicação ou recepção de um conhecimento; acontecimento de interesse geral, etc — aponta 

que embora uma das definições deste termo seja equivalente à significação de notícia, a 

informação pode ou não ser verdadeira. Enquanto isso, a informação que serve de matéria prima 

para o jornalismo deve ser, especificamente, uma informação verdadeira e de interesse público, 

que, com um gancho jornalístico, virá a se tornar um conteúdo noticioso. 

Um texto científico que esclareça, por exemplo, o funcionamento das células no 

corpo humano, é um conteúdo informativo; no entanto não detém aquilo que é necessário para 

o definirmos como um conteúdo noticioso, conforme corrobora Tambosi (2005): “O objetivo 

que move a atividade jornalística, portanto, é a informação, não o conhecimento. O jornalismo 

torna públicas, isto é, dá a conhecer, informações que de outra forma permaneceriam opacas.” 

(TAMBOSI, 2005, p. 36). 

Tavares e Berger (2010) também evidenciam que o conceito de informação está 

frequentemente relacionado à ideia de notícia, uma vez que as produções jornalísticas são 

compostas, precisamente, da informação contida nas notícias veiculadas.  

À primeira vista, a expressão “informação jornalística” poderia parecer redundante, e 

de algum ponto de vista pode até ser. No entanto, não é assim se a observamos a partir 

de outra perspectiva. Se tomado em sentido lato, o termo “informação” que procede 

da teoria matemática da comunicação indica que nem toda informação é jornalística, 

mas somente aquela que, por reunir algumas características determinadas, é difundida 

através dos meios de comunicação. Neste sentido, qualquer tipo de conhecimento 

presente em um suporte material pode ser considerado informação (um tratado de 

química, por exemplo). Só quando essa informação é digna de “consideração 

pública”, pela sua relevância para o conjunto da sociedade (por sua importância ou 
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seu interesse), pode ser considerada “jornalística”; ou seja, suscetível de aparecer nos 

meios informativos. (MUNÕZ TORRES apud TAVARES, BERGUER, 2010, p.30)  

 

Conforme o entendimento de Cunha (2016), no campo jornalismo pode-se notar a 

associação do conhecimento com a informação apurada e checada. Segundo a autora, a palavra 

informação é originada do latim forma, significando assim o modo com que algo existe e se 

manifesta para o mundo, como um molde.  

A informação jornalística — ou conteúdo noticioso — também é conceituada como 

informação organizada periodicamente (CUNHA, 2016), dando sentido às palavras journalisme 

(do francês jour, que significa dia), giornalismo (do italiano giorno, que também é significado 

de dia) e periodismo (em espanhol, fazendo referência à periodicidade da informação 

jornalística). 

Dentre textos noticiosos e informativos, o volume de conteúdos em circulação na 

web vem crescendo, de forma especial, nos sites de redes sociais — a partir de informações 

verdadeiras ou falsas, sendo essas últimas responsáveis por causar a desinformação na 

população.  

O Instituto Reuters, ligado à Universidade de Oxford, e uma das instituições mais 

respeitadas em todo o mundo em estudos relacionados ao campo do jornalismo, realizou em 

2017 um estudo que avaliou o alcance das fake news e da desinformação online na Europa. 

Segundo a pesquisa, embora o tempo gasto pelos internautas nos sites de notícias falsas seja 

menor do que o tempo que passam conectados a sites de notícia considerados confiáveis, o 

índice de interação dos internautas com notícias falsas no Facebook (considerando comentários, 

curtidas e compartilhamentos) supera o número de reações em relação a notícias reais. 

Martín-Barbero (2014) ressalta as transformações no modo de produção e 

circulação de conhecimento devido aos avanços da tecnologia. O saber, que antes era 

centralizado, controlado e associado a pessoas de alta classe, com o avanço dos aparatos 

tecnológicos, se tornou disperso e fragmentado. A reprodução do que é divulgado não passa 

mais pelo controle daqueles que até então eram os responsáveis pela difusão de tal conteúdo, 

de forma que torna legítimo o lugar de fala destes novos difusores da informação (MARTÍN-

BARBERO, 2014).   

Para Fernanda Bruno (2009), a nova posição ofertada pelos meios de comunicação 

aos interlocutores estabelece um regime de vigilância partilhada, no qual todos os interlocutores 

não apenas estão aptos a produzirem conteúdos para circularem em seus meios, mas também 

se colocam na posição de responsáveis pela apuração coletiva do que é comunicado.  
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Trata-se de uma vigilância que tende a se tornar incorporada a diversos dispositivos, 

serviços e ambientes que usamos cotidianamente, mas que se exerce de modo 

descentralizado, não hierárquico e com uma diversidade de propósitos, funções e 

significações nos mais diferentes setores: nas medidas de segurança e circulação de 

pessoas, informações e bens; nas estratégias de consumo e marketing; nas formas de 

comunicação, entretenimento e sociabilidade; na prestação de serviços etc. (BRUNO, 

2009, p.2) 

 

Com diversas fontes consideradas aptas a produzirem conteúdos e difundirem 

conhecimentos, a qualidade e a confiabilidade da informação difundida na web passa a ser 

colocada em xeque, ainda que se saiba que grande parte dos conteúdos procede de informações 

apuradas por jornalistas profissionais. 

 

3.2. Web 2.0, web 3.0 e a interação 

 

Foi por meio da Internet que, pela primeira vez, tornou-se possível a transmissão 

de informações de muitos para muitos em uma escala global, dando uma dimensão interativa.  

Lemos e Lévy (2010) ratificam essa nova dinâmica comunicacional: 

 

Enquanto as mídias de massa funcionavam a partir de um centro emissor para uma 

multiplicidade receptora na periferia, os novos meios de comunicação social 

interativos funcionam de muitos para muitos em um espaço descentralizado. Em vez 

de ser enquadrado pelas mídias (jornais, revistas, emissões de rádios ou de televisão), 

a nova comunicação pública é polarizada por pessoas que fornecem, ao mesmo tempo, 

os conteúdos, a crítica, a filtragem e se organizam, elas mesmas, em redes de troca e 

de colaboração. (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 13). 

 

 

O desenvolvimento do ciberespaço e da computação e a maior acessibilidade à 

internet ocasionaram inegável impacto sobre as práticas e reações sociais, mudando a forma de 

vivência no espaço urbano e a maneira de produzir e consumir informação (LEMOS, 2005). 

Esses novos e alterados processos sociais e de comunicação são responsáveis por despontar 

uma nova cultura, a cibercultura.   

Para Lemos (2005), a cibercultura é responsável pela chamada “mídia do cidadão”, 

em que os usuários da web são incentivados a produzir, compartilhar e reciclar conteúdos em 

diversos formatos. (LEMOS, 2005b). A partir disso, observa-se uma transformação da esfera 

midiática, já que esta nova cultura digital, atrelada aos dispositivos tecnológicos digitais — cujo 

acesso é cada vez mais universalizado —, permite a reconfiguração das funções antes tão 

delimitadas e distintas entre emissor e receptor.  
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Desde seu surgimento, no início dos anos 1990, a web vem passando por 

significativas transformações. Sua segunda e terceira gerações, 2.0 e 3.0, passaram a oferecer 

ao internauta novas e mais potentes formas de interatividade. Um avanço que rapidamente tem 

redesenhado as possibilidades da Internet em relação a sua primeira versão (1.0), em que as 

páginas eram trabalhadas de modo individual e não permitiam trocas entre os agentes do 

processo comunicacional.         

  Para O’Reilly (2005), a web 2.0 não pode ser definida de forma precisa, mas 

pode-se dizer que é como um polo que rege princípios e práticas e interliga um universo de 

páginas de forma que a web passa a ser tratada como plataforma para oportunizar práticas que 

antes só eram possíveis por meio de softwares, assumindo uma característica interativa. 

Partindo da definição de web 2.0 dada por O’Reilly (2005), Primo (2007) sustenta 

que as repercussões sociais da web 2.0 “potencializam processos de trabalho coletivo, de troca 

afetiva, de produção e circulação de informações, de construção social do conhecimento 

apoiada pela informática” (PRIMO, 2007, p.2), afirma, ressaltando que o conteúdo deixa de ser 

o destaque, que passa a ser o usuário.     

Com a popularização da Internet, proporcionada em poucos anos pelo surgimento 

e pela difusão de dispositivos como computadores, tablets e smartphones, a interatividade 

proposta pela web 2.0 transforma o modo de fazer comunicação devido à necessidade do 

interlocutor de acompanhar e também dar visibilidade a tudo o que acontece em tempo real.  

A expansão da web e de suas funções no cotidiano social conduziram-na a novas 

mudanças, aumentando o grau de interatividade dos internautas, que agora têm a possibilidade 

de produzir e adaptar o que é publicado na web.        

Segundo o Dossiê Web 3.0, da Revista HSM Management (2011), a terceira geração 

da web caracteriza-se por ser “aberta, onipresente, inteligente, ligada ao mundo físico, capaz de 

compreender a linguagem natural, reconhecer o contexto e raciocinar sobre as necessidades do 

usuário” (DOSSIÊ WEB 3.0, 2011, p.80), proporcionando uma experiência individual para o 

interlocutor.          

Nessa nova dinâmica comunicacional, estabelecida a partir das características e 

possibilidades da Internet para seus usuários, entendida como um sistema mais participativo e 

democrático, o interlocutor tem mais espaço e condições mais efetivas para atuar. O conceito 

de web 3.0, definido por John Markoff, jornalista do periódico New York Times, admite a 

utilização da inteligência dos computadores para que, de forma organizada e concisa, adequem 

o conteúdo ofertado às demandas do interagente. 
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Na nova configuração da web, expandida e mais rapidamente acessível, a difusão 

da informação não apenas se ampliou, mas estabeleceu novos paradigmas em termos do papel 

e possibilidades para os internautas no processo comunicacional.  

A capacidade das massas em produzir conteúdo também é destacada por Martín-

Barbero (1997) que, citando Freud, afirma que o idioma, o folclore e os cantos populares são 

exemplos de que a sociedade de massa também é incentiva e capaz de criar aquilo que faz parte 

de sua cultura (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.50). 

Desta forma, pode-se considerar, a partir da perspectiva deste autor (2006), que as 

respostas sociais às informações difundidas já existiam antes da internet — espaço “que é, por 

definição, diferido e difuso” (BRAGA, 2006. p.23) —, mas ganharam destaque neste território 

que abrange um número cada vez maior de usuários, que se sentem mais responsáveis por 

fomentar a web de conteúdo atual e informacional.  

Nesse mesmo contexto em que os interlocutores passam a assumir novas funções 

na dinâmica comunicacional, as redes sociais digitais se fortaleceram na web 3.0, permitindo, 

além da conexão de pessoas, a produção de conteúdo – atividade que deixou de ser 

preponderante dos grandes emissores midiáticos, em circunstância institucional, como jornais, 

TVs e rádios — os comunicadores, a exposição da opinião, da vida íntima, da transmissão e 

das reverberações do acontecimento em tempo real, afetando ao mesmo tempo possibilidades, 

os processos de comunicação das mencionadas mídias tradicionais e os modos de realização da 

publicidade e do jornalismo e de tantos outros campos da vida social. Não parece exagero 

afirmar que, no contexto da web, as relações entre o antigo receptor, agora usuário, e os suportes 

e plataformas midiáticas que acessa, são regidas agora por novas reconfiguradas contratações.  

Trabalhando com os conceitos de discurso propostos por Chareadeau (2003) Silva 

(2010) afirma que antes de apresentar todo um universo, um discurso manifesta primeiramente 

uma relação; dessa forma, em um discurso informativo, o responsável por transmitir a 

informação só pode construir o conteúdo a partir de dados específicos, direcionados para cada 

situação (SILVA, 2010).  

Bruck (2017a), ao discutir as contratações midiáticas na contemporaneidade, 

enfatiza a importância da distinção entre os contratos de comunicação e de leitura. Segundo o 

autor, a forma como é estabelecido o vínculo entre o leitor e o meio de comunicação é 

usualmente descrita como Contrato de Leitura. Nesta relação pré-estabelecida, há uma 

diferença entre o que é dito e o que se pretende traduzir na interpretação. Citando Lopes (2004), 

que conceitua o estabelecimento do contrato como uma confirmação da transmissão de 

mensagens entre os envolvidos, Bruck (2017a) afirma que tais contratos são firmados 
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formalmente, envolvendo regras e códigos acertados previamente, mas sempre com algum 

espaço para a informalidade (BRUCK, 2017a, p.4). 

 

Mais que um acerto, uma pactuação, os contratos de leitura firmam-se também como 

reguladores de relações midiáticas. Os contratos parecem se estabelecer a partir do 

momento em que determinado receptor reconhece no veículo que elege um conjunto 

de elementos que configuram nexos de proximidade e identificação. (BRUCK, 2017a, 

p.6)  

 

As redes sociais digitais são permeadas por um contrato de leitura implícito, em que 

as necessidades e as expectativas do público que integra o ambiente são constantemente 

atualizadas, seguindo as tendências do mundo da web, que agrega velocidade na circulação da 

informação e liberdade na produção de conteúdos.        

A partir do entendimento de Chareadeau (2006), mencionado por Bruck (2017a), 

pode-se dizer que neste espaço oferecido pelos sites de redes sociais, em que todos têm sua fala 

legitimada, quando o receptor passa a operar como enunciador, ele pode adquirir credibilidade 

mediante os demais integrantes da rede. “Esta [a credibilidade] não seria dada, mas adquirida e 

que pode ser, a qualquer momento, rediscutida e reconfigurada” (BRUCK, 2017a, p.11).  

Ainda segundo Bruck (2017a), no âmbito do jornalismo refletimos os contratos de 

comunicação acerca da legitimidade e credibilidade. Conforme Chareadeau (2006), a função 

do jornalista é transmitir informações ao público; no entanto, a informação é processada a partir 

de uma coletânea de acontecimentos apurados e noticiados pelo jornalista. Neste processo, a 

intencionalidade de seduzir e persuadir o receptor quanto a uma ideia ou um posicionamento 

pode influir diretamente no contrato de leitura; a partir deste impacto notório na transmissão de 

informações, pode-se notar mudanças em relação à confiabilidade atribuída ao trabalho feito. 

Desta forma, o contrato de leitura implícito existente nos sites de redes sociais 

permite que um número maior de pessoas tenha seu discurso legitimado e, posteriormente, 

credibilizado por aqueles que têm proximidade e acreditam nos mesmos ideais. Segundo o 

pesquisador Ivan Paganotti, da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista concedida à 

Revista PUC Minas, conferimos mais credibilidade àqueles que estão próximos a nós — 

familiares, amigos, etc. 

Todas as sociedades humanas sempre usaram suas redes de convívio como 

mecanismos de trocas de informação. Mesmo antes dos meios de comunicação 

centralizarem e transformarem em negócio a informação, as pessoas trocavam 

informações entre vizinhos, colegas, familiares e membros de clãs e tribos. As redes 

sociais só “re-centralizam” esse mecanismo tradicional de comentar o que ouvimos 

ou vimos por aí em novos canais (como Facebook, Twitter, WhatsApp e outros). [...] 

Uma questão importante é a credibilidade de quem nos apresenta a informação: as 
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redes sociais permitem que celebridades de segmentos influentes possam mobilizar 

seus seguidores para temas que consideram importantes. Da mesma forma, indivíduos 

de nossos círculos sociais em quem confiamos (amigos, familiares ou colegas) 

emprestam sua credibilidade ao passar informações para suas redes por meio de redes 

sociais. Entretanto, vale lembrar que a reputação dessas pessoas também pode ser 

afetada negativamente se erros e imprecisões forem reveladas sistematicamente: 

afinal, muitos podem parar de confiar em quem divulga informação incorreta. 

(REVISTA PUC MINAS, 2018, p. 34) 

 

Desta forma, é possível afirmar que o contrato de leitura existente nas redes sociais 

legitima a circulação de notícias falsas, que são credibilizadas por aqueles com quem 

convivemos e que difundem fake news, por vezes sem averiguar a procedência do conteúdo.  

 

3.2.1. Redes sociais na internet: nova dimensão e reconfigurações das interações sociais 

 

As redes sociais já existem desde o tempo em que é datada a raça humana, uma vez 

que se pode considerar como rede social todo círculo de convivência formada por integrantes 

de uma determinada sociedade — seja um grupo da igreja, um grupo de amigos do trabalho, 

familiares, todas essas redes podem ser consideradas redes sociais, considerando o significado 

literal da expressão. 

No entanto, as redes sociais passaram a ser tratadas enquanto fenômeno 

comunicacional após o boom dos sites de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e 

outros. Wellman (2002), citado por Recuero (2009), afirma que: 

 

Redes sociais complexas sempre existiram, mas os desenvolvimentos tecnológicos 

recentes permitiram sua emergência como forma dominante de organização social. 

Exatamente como uma rede de computadores conecta máquinas, uma rede social 

conecta pessoas, instituições e suporta redes sociais (WELLMAN apud RECUERO, 

2009, p.93). 

 

Para Recuero (2009), uma rede social consiste em um conjunto de atores e seus 

relacionamentos, que estão, constante e naturalmente, sempre em mutação. (RECUERO, 2009). 

Cada rede possui sua característica peculiar, e compreender a dinâmica de cada uma delas é 

essencial para que se possa analisar a rede como um todo e sua intencionalidade e impactos em 

toda a sociedade. Como referenciado por Recuero (2009), a difusão de memes e outros 

conteúdos depende da colaboração de usuários das redes, sendo está um ponto primordial para 

a qualificação dos sites de redes sociais como estruturas que alteraram a dinâmica da sociedade. 

Dentre as redes sociais existentes na internet, é possível dividi-las em duas 

categorias: as redes fechadas — como, por exemplo, Messenger, WhatsApp, Telegram — e as 
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redes abertas — Orkut, Instagram, Facebook — para que seja possível categorizar a forma de 

difusão da informação nesses diferentes meios. 

As redes que denominamos aqui como fechadas dependem exclusivamente de um 

nó — denominação atribuída a um ponto de contato entre duas ou mais pessoas —ou de 

diversos nós não necessariamente ligados entre si, ou seja: para que a rede de WhatsApp de uma 

pessoa entre em funcionamento, basta que ela possua um contato que também esteja nessa rede. 

Embora no caso do WhatsApp haja o status, que é um espaço onde o usuário pode postar uma 

imagem que fica disponível por 24 horas para todos os que possuem aquele contato — e, se o 

usuário preferir, visível apenas para os contatos que ele também tiver adicionado — , as redes 

fechadas funcionam a partir do compartilhamento de conteúdos em conversas privadas, seja em 

grupos ou individuais. As redes fechadas também não permitem que os usuários agreguem 

novos nós a partir da própria rede; ou seja, aquele ambiente não proporciona a oportunidade de 

realizar novos contatos. 

As redes abertas são estabelecidas a partir de contatos já existentes e sua dinâmica 

se potencializa na medida em que o usuário tenha mais amigos ou seguidores, uma vez que os 

conteúdos postados por eles ficam visíveis ao menos para todos os amigos e possibilitam a 

interatividade entre os usuários. Empresas e veículos de imprensa também possuem perfis 

nestas redes sociais, a fim de atraírem seus consumidores. Diferentemente das redes fechadas, 

as redes abertas possibilitam que o usuário visualize possíveis amigos ou seguidores a partir da 

rede de seus outros amigos e assim amplie sua rede de contatos.   

A partir dessas constatações realizadas na análise das redes sociais abertas e 

fechadas na internet, foi elaborado um quadro para explanar a diferenciação entre as categorias 

mencionadas: 

Quadros 2- Redes sociais abertas x Redes sociais fechadas 

Tipo de rede Visualização 

de conteúdo 

Dinâmica de 

funcionamento 

da rede 

Favorece a 

criação de 

novos nós 

Fechada Particular Individual Não 

Aberta Toda a rede Coletiva Sim 

Fonte: elaborado pela autora 
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Dessa forma, pode-se perceber que o conteúdo compartilhado nas redes fechadas 

tem seus destinatários escolhidos, de forma que é direcionado a um público que se interessa 

pelo tema abordado. Embora, por vezes, os conteúdos possam ser enviados a usuários 

desinteressados em política ou religião, esses materiais possivelmente serão mais vezes 

dirigidos a contatos que o interlocutor sabe serem interessados pelo assunto. Mensagens 

religiosas, de cunho político ou ideológico são alguns exemplos de temas mais compartilhados 

entre contatos que comungam de pensamentos similares. 

A difusão de conteúdos falsos nas redes fechadas se mostra ainda mais perigosa, 

uma vez que não há exposição pública imediata do que é compartilhado e não se pode calcular 

o quanto foi compartilhado — e, cabe aqui ressaltar que os conteúdos difundidos nas redes 

fechadas se deslocam rapidamente para as redes abertas, onde a exposição do conteúdo alcança 

um elevado número de pessoas em velocidade ainda maior. Diversas notícias falsas divulgadas 

no WhatsApp vêm à tona em sites de checagem de informações muito tempo após o início de 

sua circulação na rede devido ao caráter privado da rede. Para evitar a disseminação de boatos, 

em meados de 2018 o WhatsApp elaborou um mecanismo com o qual apresenta ao receptor da 

mensagem se aquilo que recebeu foi uma mensagem replicada de um terceiro usuário ou se foi 

originalmente escrita pelo remetente que lhe enviou34.A ideia é evitar o compartilhamento 

indiscriminado de informações não-checadas. 

A confiabilidade dos conteúdos direcionados por familiares e amigos é, geralmente, 

maior, tornando assim as redes sociais uma nova fonte de conteúdos relacionados ao dia-a-dia 

e à sociedade como um todo. A interatividade entre os perfis que integram as redes — sejam 

eles usuários convencionais ou perfis empresariais de veículos de imprensa — é conduzida a 

partir de um relacionamento que já existia entre as partes, implicando maior ou menor 

confiabilidade no que é divulgado. Conforme Primo (2007),  

 

A interação social é caracterizada não apenas pelas mensagens trocadas (o conteúdo) 

e pelos interagentes que se encontram em um dado contexto (geográfico, social, 

político, temporal), mas também pelo relacionamento que existe entre eles. Portanto, 

para estudar um processo de comunicação em uma interação social não basta olhar 

para um lado (eu) e para o outro (tu, por exemplo). É preciso atentar para o “entre”: o 

relacionamento. Trata-se de uma construção coletiva, inventada pelos interagentes 

durante o processo, não podendo ser manipulado unilateralmente nem previsto ou 

determinado (PRIMO, 2007, p.4).  

                                                 
34 WhatsApp anuncia liberação de aviso de mensagem encaminhada para todos os usuários. 

Aplicativo passará a avisar quando uma mensagem recebida veio de outra conversa. Disponível em:  < 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/whatsapp-anuncia-liberacao-de-aviso-de-mensagem-

encaminhada-para-todos-os-usuarios.ghtml>  Acesso em 10.jul.2018  

 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/whatsapp-anuncia-liberacao-de-aviso-de-mensagem-encaminhada-para-todos-os-usuarios.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/whatsapp-anuncia-liberacao-de-aviso-de-mensagem-encaminhada-para-todos-os-usuarios.ghtml
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Os processos de relacionamento podem sofrer alterações ao longo do tempo, assim 

como o índice de confiabilidade atribuído a uma fonte pode variar para cada interagente, de 

forma que esta relação pode se fortalecer ou até mesmo ser rompida, influenciando assim na 

disseminação de conteúdos e na credibilidade do que é compartilhado. 

 

3.2.2 - Circulação e processo de remediação da informação na web 

 

Para Silverstone (2005), a mediação é a transformação de significados na transição 

da informação de um ponto para outro. 

 
A mediação é como a tradução segundo a visão de George Steiner. Nunca é completa, 

sempre transformativa e nunca, talvez, inteiramente satisfatória. É sempre contestada. 

É um ato de amor. Steiner descreve a tradução em termos de movimento 

hermenêutico, um processo quádruplo de confiança, agressão, apropriação e 

restituição. Confiança porque, ao desencadear o processo de tradução, identificamos 

valor no texto de que estamos tratando, valor que queremos compreender, alegar e 

comunicar para os outros, para os nossos. Nesse ato inicial de confiança declaramos 

nossa crença de que há um significado a ser apreendido no texto que estamos 

abordando e de que esse significado sobreviverá à nossa tradução (SILVERSTONE, 

2005, p.35). 

 

 

Serelle (2016) cita Marcondes Filho (2005) para explicar a origem do termo 

mediação, que vem de medium. Na física, o termo aparece como um artefato que se oculta para 

dar sentido àquilo que medeia, sem ser notado, de forma que transmite as especificações de um 

objeto sem alterações (MARCONDES FILHO apud SERELLE, 2016). 

Martin-Barbero (1997) afirma que o processo de mediação promovido pelos meios 

gera sentido à vida em sociedade. 

 
o que está mudando não se situa no âmbito da política, mas no da cultura, e não 

entendida aristocraticamente, mas como “os códigos de conduta de umgrupo ou um 

povo”. É todo o processo de socialização o que está se transformando pela raiz ao 

trocar o lugar de onde se mudam os estilos de vida. “Hoje essa função mediadora é 

realizada pelos meios de comunicação de massa”. (MARTIN-BARBERO, 1997, p.58) 

 

 

A mediação das informações veiculadas nos media é exercida, inicialmente, pelo 

próprio jornalismo, que é responsável por elaborar notícias para divulgação em meios de 

comunicação. No entanto, a aceleração dos processos midiáticos faz com que a lógica da 
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produção de notícias sofra com a interferência do modus operandi da internet, em que existe 

uma relação diferente entre jornais/fontes e jornais/leitores (FAUSTO NETO, 2010). 

Assim, o jornalista passa a assumir um novo papel neste contexto, como 

referenciado por Fausto Neto (2010): 

 

No avanço desta ambiência, o jornalista vai perdendo a autonomia de certas regras 

com as quais tece o trabalho simbólico de construção da realidade, ainda que 

formalmente, lhe reste algum fôlego para, via mecanismos autorreferentes, falar da 

sua existência e dos nichos produtivos alusivos à realidade construída por seu 

trabalho. (FAUSTO NETO, 2010, p.21) 

 

A ascensão de um novo personagem no processo da mediação — o leitor, que passa 

a exercer o papel de produtor de conteúdo — enfraquece a imagem de especialista em apuração 

e divulgação da informação, antes detida pelo jornalista. De acordo com Dalmonte (2015), a 

ambiência discursiva da web se caracteriza por ter como ponto principal o contato com o leitor, 

que pode participar de todo o processo de elaboração e distribuição dos conteúdos 

comunicacionais, não mais atuando apenas como receptor. (DALMONTE, 2015) 

 

A nova proposta de mediação do jornalismo se faz necessária não apenas para 

garantir a informação de qualidade à população, mas também para que o jornalismo retome seu 

papel no processo de mediação da informação — re-mediação —, ainda que, por vezes, em 

uma etapa diferente daquela convencionalmente atribuída aos profissionais desta área. 

Sob a perspectiva de Silverstone (2005), é possível dizer que o fact-checking se 

afirma enquanto novo lugar da mediação, já que transforma o significado da informação em 

circulação nas redes ao apresentar novos dados, que corroboram ou refutam o que é repassado 

nos sites de redes sociais. 

Com este novo papel, que ganha um viés social ao manter alternativas de 

informações apuradas por profissionais, a imprensa e o jornalismo de modo geral agregam 

credibilidade ao seu trabalho em meio a um universo de informações falsas compartilhadas sem 

averiguação da informação. 

Desta forma, o jornalismo, em um novo lugar no processo de mediação, se garante 

enquanto especialista em seu campo de atuação e traz uma nova aura para a reputação da 

imprensa, que, com as novas páginas voltadas para a checagem de fatos, invoca a população a 

buscar por informações confiáveis na web. 
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3.3. Internautas: informação e opinião nas redes 

 

Com o inegável aumento do volume de informações a que tem acesso, a população, 

mais especificamente os internautas, passam a encontrar na  web e, ainda mais 

especificamente, nos sites de redes sociais, uma nova fonte para obtenção de informação. Além 

disso: aquele espaço oferece também a legitimação do discurso daqueles que integram a rede, 

sejam especialistas ou leigos. 

Citando Orlandi (1999), Fontana (2017) afirma que a transformação do indivíduo 

em um sujeito de discurso acontece a partir de fatos simultâneos e igualmente relevantes: a 

ideologia e a forma como o sujeito se identifica como parte da história.  

 

Em um primeiro momento temos a interpelação do indivíduo em sujeito pela 

Ideologia. Essa é a forma de assujeitamento que, em qualquer época, mesmo que 

modulada de maneiras diferentes, é o passo para que o indivíduo, afetado pelo 

simbólico, na história, seja sujeito, se subjetive. [... em] um segundo momento teórico, 

o estabelecimento (e o deslocamento) do estatuto do sujeito corresponde ao 

estabelecimento (e o deslocamento) das formas de individualização do sujeito em 

relação ao Estado [...]. Em um novo movimento em relação aos processos identitários 

e de subjetivação, é agora o Estado, com suas instituições e as relações materializadas 

pela formação social que lhe corresponde, que individualiza a forma sujeito histórica, 

produzindo diferentes efeitos nos processos de identificação, leia-se de 

individualização do sujeito na produção dos sentidos. [...] Uma vez interpelado pela 

ideologia em sujeito, em um processo simbólico, o indivíduo, agora enquanto sujeito, 

determina-se pelo modo como, na história, terá sua forma individual(izada) concreta 

(ORLANDI apud FONTANA, 2017, p.65).  

 

 

Na internet, as redes sociais abertas são naturalmente construídas a partir de 

publicações feitas por usuários do meio — fotos, vídeos, memes, textos —, sejam elas 

originalmente produzidas pelo usuário, sejam compartilhadas a partir de uma outra publicação. 

Desta forma, neste espaço cria-se a possibilidade de expor o posicionamento político, 

socioeconômico e ideológico de cada indivíduo, que, além de produzir conteúdos que 

corroboram com suas opiniões, difundem informações e ideias de outros que comungam de 

seus ideais. 

As publicações de pessoas públicas como atrizes e atores, esportistas, cantores e 

políticos têm maior alcance devido ao maior número de seguidores, podendo assim, atingir um 

maior índice de repercussão e, consequentemente, influir diretamente na formação de opinião 

dos públicos que congregam de seus ideais.  

Um exemplo claro de influência na formação de opinião do público que integra as 

redes sociais a partir da difusão de informação é o Deputado Alberto Fraga, do partido 
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Democratas, que compartilhou informações falsas no Twitter a respeito da vereadora Marielle 

Franco (PSOL – RJ), morta a tiros em março de 2018. 

 

Figura 3- Tweet de Alberto Fraga sobre Marielle Franco 

 

Fonte: G135 

 

Uma checagem de fatos do portal G1 apurou que ao menos quatro das informações 

divulgadas eram falsas36, no entanto a publicação continuou sendo compartilhada por diversas 

pessoas — apoiadores e não-apoiadores do deputado que emitiu a informação —, repercutindo 

assim diretamente na formação de opinião dos internautas. 

Diante do mesmo episódio, diversas outras pessoas públicas, como Caetano Veloso, 

Elza Soares, Camila Pitanga e Marisa Monte se posicionaram sobre o ocorrido, tendo suas 

publicações repostadas por milhares de seguidores que compartilham de suas opiniões. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-divulgar-fake-news-sobre-marielle-

deputado-alberto-fraga-suspende-redes-sociais.ghtml >. Acesso em 17.jul.2018 

36 Disponível em:  < https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-divulgar-fake-news-sobre-marielle-

deputado-alberto-fraga-suspende-redes-sociais.ghtml >. Acesso em 9.jul.2018. 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-divulgar-fake-news-sobre-marielle-deputado-alberto-fraga-suspende-redes-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-divulgar-fake-news-sobre-marielle-deputado-alberto-fraga-suspende-redes-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-divulgar-fake-news-sobre-marielle-deputado-alberto-fraga-suspende-redes-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/apos-divulgar-fake-news-sobre-marielle-deputado-alberto-fraga-suspende-redes-sociais.ghtml
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Figura 4- Tweet de Elza Soares a respeito da morte de Marielle Franco 

  

 Fonte: G137 

 

Assim como as pessoas públicas, anônimos também postam e replicam conteúdos 

que refletem suas ideologias, reforçando e fomentando posicionamentos adotados por outros 

que compartilham dos mesmos ideais na rede e, como citado anteriormente, por possuírem 

maior índice de confiabilidade perante aqueles que integram seu círculo próximo de 

relacionamento, geram maior impacto para quem recebe a informação. 

 

3.4.  Jornalismo no ciberespaço  

 

O modo de fazer jornalismo vem passando por transformações consistentes  desde 

o surgimento da web, envolvendo não apenas a apuração de fatos. Träsel (2010) afirma que a 

informática não é mais um mero auxiliar no processo de produção da notícia, mas uma parte 

essencial para a estruturação do conteúdo jornalístico. 

O principal impacto da internet e das tecnologias relacionadas, inclusive transferência 

de dados para celulares e outros aparelhos por redes sem-fio e de telefonia móvel, foi 

a abertura de novos canais para a distribuição de notícias e o surgimento de formas 

narrativas hipermidiáticas (TRÄSEL, 2010, p.218).  

Citando Bastos (2000), Zamith (2008) reflete a significação de termos adotados 

para nomear a atividade jornalística na web, diferenciando, por exemplo, jornalismo online de 

jornalismo digital; sendo o primeiro uma forma de fazer jornalismo em que o conteúdo 

produzido para TV, rádio ou impresso é elaborado com o apoio da internet e é reproduzido 

                                                 
37  Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/famosos-e-intelectuais-repercutem-morte-da-

vereadora-marielle-franco-no-rio.ghtml >. Acesso em 17.jul.2018 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/famosos-e-intelectuais-repercutem-morte-da-vereadora-marielle-franco-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/famosos-e-intelectuais-repercutem-morte-da-vereadora-marielle-franco-no-rio.ghtml
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neste meio; enquanto o jornalismo digital seria então uma produção noticiosa exclusiva para a 

web.  

Para definir um termo que parece ser capaz de sintetizar o que é, evidentemente, a 

atividade jornalística na web, Zamith (2008) define webjornalismo e ciberjornalismo como 

termos ideais, cedendo, por fim, ao ciberjornalismo, que é descrito por Salaverría (2005) como 

uma especialidade jornalística capaz de utilizar o ciberespaço na apuração, produção e difusão 

de conteúdos diversos (SALAVERRÍA apud ZAMITH, 2008).  

Fazendo uma analogia com as mutações genéticas descritas pelo campo da biologia, 

Jorge (2013) define a informação como o DNA da notícia e os fatos como os cromossomos que 

o compõem; de forma que, nesta novo panorama, são dispostos de forma distinta, agregando 

novas alternativas mais compatíveis com a capilaridade e com a dinâmica oferecida pela 

internet — vídeos, áudios, infográficos, e outros ampliam o alcance e o conteúdo oferecido pela 

notícia, sendo uma das principais características do jornalismo produzido para a web. 

Textos não-lineares, descentralizados e multivocalizados são algumas das 

características do webjornalismo, como corrobora Edson Dalmonte (2009), reforçando a quebra 

da forma tradicional de fazer jornalismo. Com a evolução da internet, as ferramentas antes 

adotadas exclusivamente por jornalistas, passam a ser dominadas por um amplo público na 

internet, que também ocupa um novo lugar de fala nesta nova configuração do cenário 

comunicacional e altera o modus operandi do jornalismo — até então responsável por 

apresentar à sociedade os recortes considerados relevantes pelos repórteres e produtores. 

Segundo Machado (2003), a ordem de produção das notícias é alterada, uma vez 

que antes de procurar um personagem para compor a reportagem, o repórter deve fazer um 

prévio levantamento de dados para compor a escrita. 

 

Enquanto no jornalismo convencional, muitas vezes, a notícia consiste na própria 

declaração, o jornalismo nas redes possibilita que a declaração seja um dos elementos 

que reforça a credibilidade da notícia, quando permite aos envolvidos o direito de 

expressar comentários sobre o caso. A inversão no processo produtivo nada tem a ver 

com a substituição dos postos clássicos de cobertura [...] pelas variadas fontes 

independentes acessíveis no ciberespaço. (MACHADO, 2003, p.31) 

 

Técnicas como o database38 e o data mining39 passaram a ser mais valorizadas no 

meio jornalístico, assim como o engajamento do público na produção de conteúdo. 

                                                 
38 Jornalismo em base de dados. 
39 Técnica de coleta de dados baseada em um tratamento matemático de grandes volumes de dados para 

identificação de padrões inesperados. 
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Zamith (2008) descreve o webjornalismo como um modo mais convergente de fazer 

o jornalismo, cuja produção de conteúdo perpassa pelo próprio público-alvo, que também está 

apto a participar deste processo. 

A partir da compreensão de Machado (2003), Träsel (2010) aponta que o jornalismo 

digital agrega todos os discursos que reproduzem a realidade a partir da particularidade de cada 

acontecimento, utilizando como suporte as redes telemáticas ou qualquer tecnologia que 

incorpore a interação do interlocutor no processo de produção da notícia (MACHADO apud 

TRÄSEL, 2010, p.220). 

Para Elias Machado (2003), a evolução tecnológica decorre em um processo de 

integração do jornalismo com as redes telemáticas, seguindo duas possíveis vertentes: 

 

a) as redes são uma espécie de ferramenta para nutrir os jornalistas das organizações 

convencionais com conteúdos complementares aos coletados pelos métodos 

tradicionais e b) as redes são um ambiente diferenciado, com capacidade de 

fundar uma modalidade distinta de jornalismo, em que todas as etapas do sistema 

de produção de conteúdos jornalísticos permanecem circunscritas aos limites do 

ciberespaço. (MACHADO, 2003, p.19).  

 

 

Neste novo formato de produção de notícias, em que o usuário passa a participar 

ativamente de procedimentos antes restritos aos profissionais de imprensa, é necessário que 

tanto o profissional quanto os usuários das redes dominem técnicas para avaliar dados e 

informações que devem ser publicadas e que podem ser reproduzidas sem restrições. 

Conforme explica Correia (2010), a circulação da informação no ciberjornalismo 

deve ser considerada como a última etapa no processo de produção da notícia, de forma que 

neste percurso o conteúdo não é somente disponibilizado para o receptor em diversos canais, 

“mas também consegue ser apropriado pelo público para customização e redistribuição além de 

contribuir para a retroalimentação do fluxo de informação jornalístico” (CORREIA, 2010, p. 

60). 

 

3.4.1 Notícia e critérios de noticiabilidade no ciberjornalismo 

 

Mesmo com a liberdade oferecida pelas redes, o ciberjornalismo segue critérios 

para publicação de informações, tendo a notícia como fruto principal de sua função de fornecer 

aos cidadãos as informações necessárias ao exercício da cidadania. (TRAQUINA, 2005). 

Segundo Traquina (2005a), a função dos jornalistas se consolidou na modernidade, quando uma 

parte do público se interessava por conteúdo direcionado para política e produzido sem 
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parcialidade declarada. A acessibilidade da população à informação cresce na medida em que 

o jornalismo se afasta do estado e passa a publicar notícias que exercem uma função crítica em 

relação ao que ocorre na sociedade (PADILHA; MUNARO, 2013). 

No entanto, mesmo para jornalistas e demais profissionais envolvidos na área, é 

difícil definir o que é, efetivamente, uma notícia. “[...] os jornalistas têm uma enorme 

dificuldade em explicar o que é notícia, de explicitar quais são seus critérios de noticiabilidade 

para além de respostas vagas do tipo ‘o que é importante’ e/ou ‘o que interessa ao público’” 

(TRAQUINA, 2008, p. 62). 

Citando Johan Galtung e Mari Ruge (1965), Traquina (2005b) elenca doze valores 

considerados necessários para direcionar a produção de notícias: i) duração do acontecimento; 

ii) grandiosidade do evento; iii) clareza; iv) relevância; v) consonância – inserir o “novo” numa 

“velha” ideia; vi) inesperado; vii) continuidade; viii) composição – que envolve a necessidade 

de equilíbrio nas notícias; ix) referência a nações de elite; x) referência a pessoas de elite; xi) 

personalização – enfatizando pessoas envolvidas e; xii) negatividade (GALTUNG; RUGE apud 

TRAQUINA, 2005b, p.69-70).  

Braun (2009), traduzido e citado por Padilha e Munaro (2013) faz uma ressalva 

quanto aos valores-notícia, uma vez que não são capazes de refletir integralmente aquilo que 

almejam significar.  

 

[...]Vários autores têm comentado que os valores-notícia, como construção teórica, 

ignoram o processo de captação de notícias, retratando os acontecimentos como se 

eles apresentassem a priori na forma de esquemas reportáveis aos jornalistas. Isso 

gerou a ideia de que o evento pudesse ser retratado simplesmente com base num 

escalonamento de valores a partir de como eles se encaixam ou não em uma lista 

predeterminada de critérios. (BRAUN apud PADILHA, MUNARO, 2013, p.9) 

 

A partir de um levantamento realizado com 24 autores em 20 obras escritas por 

eles, Padilha e Munaro (2013) classificaram os termos mais utilizados na descrição de valores-

notícia40. São alguns deles: proximidade; proeminência/referência à elite/notoriedade; 

atualidade; inesperado; continuidade/frequência; impacto; abrangência; violência; 

extraordinário; negatividade; morte; necessidade; referência ao privado; polêmica; curiosidade  

e outros. 

                                                 
40 Disponível em: http://soac.unb.br/index.php/ENPJor/XIENPJOR/paper/viewFile/2584/582  

http://soac.unb.br/index.php/ENPJor/XIENPJOR/paper/viewFile/2584/582
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No entanto, diversos autores alegam que a própria condição do ambiente digital 

pode alterar as prioridades no que será considerado como uma notícia apta a ser divulgada. 

Assim como na televisão os aspectos imagéticos da notícia pesam a favor da publicação da 

informação, no ciberjornalismo torna-se prioridade abordar todos os conteúdos de forma ampla, 

abrangendo as possibilidades que a plataforma oferece. 

Devido aos diversos hiperlinks contidos no mundo da web, a atenção do leitor 

internauta é mais difusa, pois o texto passa a competir com outros mecanismos disponíveis na 

página. Um estudo realizado por Nielsen (2010) que analisava a trajetória dos olhos dos 

internautas em diversos tipos de páginas da web constatou que a concentração do leitor diminui 

na medida em que ele compreende do que se trata o conteúdo. 

 

Figura 5- mapa de calor da atenção dos olhos (Eyetracking) 

 

Fonte: Nielsen (2010) 

 

Devido a esta condição proporcionada pelo meio cibernético, um dos critérios de 

noticiabilidade que pode ser considerado como essencial no meio do ciberjornalismo é o 

impacto. Como as notícias impactantes mantém o leitor atento por mais tempo, é mais provável 

que o link seja acessado e o conteúdo seja visualizado em sua totalidade. 

Retomamos aqui o conceito de notícia trabalhado por Alzamora e Bicalho (2018), 

que citam Alsina (2005) como responsável pela ideia de que a verdade não é essencial para o 

conceito de notícia.  

 

A veracidade da notícia é um tema absolutamente questionável.” (ALSINA, 2005, p. 

296). Ele ressalta que não há um conceito universal de notícia e menciona, entre 
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outros, o conceito proposto por Abraham Moles: “A notícia é a narração de um 

acontecimento, de uma parte da vida individual ou coletiva, de algo verdadeiro ou 

fingido, provado ou não (boato)” (MOLES, 1975, p. 495, apud ALSINA, 2005, p. 

296). (ALZAMORA, BICALHO, 2018). 

 

 

Apesar desta ideia, o jornalismo não fica isento de sua responsabilidade para com 

a sociedade em procurar sempre apurar e trazer o conteúdo de forma idônea para os receptores. 

Reconhecer o valor não absoluto da verdade não é sinônimo de desistir da responsabilidade por 

sua busca (ALZAMORA, BICALHO, 2018). 

Desta forma, tem-se que as notícias falsas buscam ser consideradas notícias devido 

à estrutura que comporta as informações. Considerando este fator, pode-se refletir acerca da 

hipótese de os criadores de fake news seguirem também os critérios de noticiabilidade 

determinados para o jornalismo. 

A partir da comparação feita entre as fake news e os boatos no primeiro capítulo do 

presente trabalho, identificou-se que o impacto e as intenções maliciosas são alguns dos 

ganchos utilizados para criar as fake news. Também é possível identificar notícias falsas devido 

à notoriedade; abrangência; violência; extraordinário; negatividade; morte; curiosidade, etc. 
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4. NÓS DE CREDIBILIDADE, NÓS DE DESCONFIANÇA: O JORNALISMO ENTRE 

DESAFIOS E RISCOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os referenciais teóricos que sustentam as 

discussões acerca de credibilidade, da credibilidade como um fator pressuposto da prática do 

jornalismo, e das desconfianças da mídia tradicional devido às diversas ocasiões em que os 

veículos massivos produziram conteúdos de forma parcial e tendenciosa, colocando em questão 

a expectativa de isenção em termos das coberturas que realizam. Também são abordados neste 

capítulo os objetivos e implicações socioculturais do trabalho de fact-checking promovido pelos 

media. 

 

4.1.  Do campo aos circuitos: novas circunstâncias e configurações do ambiente midiático 

 

Conforme define Braga (2012; 2006), a circulação dos conteúdos no ambiente 

midiático ganha novas circunstâncias em termos dos processos de produção e recepção, que 

devem ser percebidos com sua devida complexidade, uma vez que é neste espaço que é 

constituída a produção de sentido a partir de um estímulo inicial da mídia. (BRAGA, 2006).  

A princípio, a circulação caracterizava-se pela transmissão de conteúdos do emissor 

para o receptor, havendo assim uma preocupação concentrada apenas na qualidade do conteúdo 

no ponto de partida e no destino final da mensagem, sem considerar outros fatores e elementos 

que pudessem interferir neste trajeto dos dados repassados. “O destino dos sujeitos em recepção 

não seria mais do que aquele de consumir os meios e o de se submeterem aos efeitos por eles 

presumidos. A circulação será uma zona automática de passagem de discursos” (FAUSTO 

NETO, 2010, p.7, grifo nosso). 

No entanto, quando os receptores passam a ser percebidos como partes interagentes 

— ativas no processo comunicacional —, a circulação de informações, segundo Fausto Neto 

(2010), passa a ser compreendida como lugar do reconhecimento e dos efeitos causados pela 

interpretação dos interlocutores. 

 

A problemática dos efeitos se complexifica porque a atividade de produção de sentido 

realiza-se no âmbito de complexas zonas de enunciação — ou por elas responsáveis 

— como é o caso da circulação — sugerindo expectativas previsionais acerca do ato 

da troca. Deriva de um trabalho cuja realização e resultados não são produtos de uma 

atividade intencional, instaurando pactos simetrizantes entre os sujeitos. (FAUSTO 

NETO, 2010, p. 9) 
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 Assim, a intenção inicial dos emissores não prevalece integralmente, uma vez que sofre 

com os impactos causados pela dinâmica de transmissão e pela interpretação individual dos 

interlocutores que recebem a informação, de forma que não é mais possível controlar as 

informações em circulação.           

No período em que os meios massivos eram, por assim dizer, os principais 

responsáveis pela divulgação de informações para a população, apesar de o receptor ser ativo 

no processo de produção de sentido, em termos da distribuição dos conteúdos, o processo 

mostrava-se verticalizado, ou seja, o destinatário era pouco ou nada considerado no ato de 

emissão. Na atualidade, a atuação dos media, por diversas vezes é reativa, ou seja, movida por 

informações que já estão em circulação entre os interlocutores, repercutindo conteúdos que têm 

origem nas redes sociais abertas e mesmo nas fechadas.       

Com a possibilidade de contar com o público, agora um interactante do processo, 

também como um proponente de pautas e parceiro na produção de reportagens, diversas 

emissoras de rádio e televisão abriram um canal de contato rápido com espectadores por meio 

do aplicativo de mensagens WhatsApp, por meio do qual recebem vídeos, fotos e informações 

sobre acontecimentos em tempo real, produzidos e, por vezes, editados pelos próprios 

espectadores, que passam a participar de todo o processo comunicacional. Exemplos claros 

dessa transformação no processo comunicacional são a Rádio Itatiaia e a TV Globo Minas (por 

meio do telejornal MGTV), ambas com sede em Belo Horizonte (MG), que aderiram à prática 

de contar com o público como parceiro na produção de conteúdos, agregando valor ao material 

divulgado ao ampliar a interação do público. 
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Figura 6- Itatiaia convoca espectadores para atuarem como colaboradores41 

 

Fonte: Portal Itatiaia 

Figura 7- MGTV promove a participação de telespectadores no jornal42 

 

Fonte: G1 

                                                 
41 Disponível em: <http://www2.itatiaia.com.br/noticia/a-itatiaia-esta-no-whatsapp-adicione-nossos-numeros-e-

participe.> Acesso em: 09.dez.2018 
42 Disponível em: < http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/06/publico-pode-enviar-videos-e-fotos-para-o-

mgtv-pelo-whatsapp-e-viber.html>. Acesso em 09.dez.2018. 

http://www2.itatiaia.com.br/noticia/a-itatiaia-esta-no-whatsapp-adicione-nossos-numeros-e-participe
http://www2.itatiaia.com.br/noticia/a-itatiaia-esta-no-whatsapp-adicione-nossos-numeros-e-participe
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/06/publico-pode-enviar-videos-e-fotos-para-o-mgtv-pelo-whatsapp-e-viber.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/06/publico-pode-enviar-videos-e-fotos-para-o-mgtv-pelo-whatsapp-e-viber.html
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No entanto, a mesma ferramenta que contribui para o fortalecimento do jornalismo 

na era da web 3.0, é o mecanismo que pode ser utilizado para difundir conteúdos falsos, por 

vezes em formato de notícia. Conforme pontua Fausto Neto (2010), este novo contexto se 

configura como uma zona indeterminada. 

 

As intenções de origem perdem força, uma vez que estão entregues a outras dinâmicas 

que fazem com que produção e recepção não possam mais controlá-las, bem como os 

efeitos que presumem estabelecer sobre discursos. A linearidade dá lugar à 

heterogeneidade. Dissolve-se no ato da enunciação a existência de uma noção de 

equilíbrio, especialmente vínculos possíveis de simetricidade, na medida em que as 

intenções que os engendram não são controláveis (FAUSTO NETO, 2010, p.9). 

 

 

 

A partir desta definição apontada por Fausto Neto (2010), toma-se como possível a 

disseminação de conteúdos cuja intencionalidade do emissor é questionável; daí configura-se 

um dos principais desafios do jornalismo diante da nova era da informação: absorver os 

conteúdos em circulação — encaminhados aos veículos de comunicação ou aqueles que se 

tornaram virais — , apurar e retransmitir para os mesmos interlocutores, agora também 

enunciadores, o que é verdadeiro e o que não é, diante de intencionalidades possivelmente 

perversas dos transmissores de informações.        

Tal circulação contínua de informações entre emissores, receptores e meios de 

comunicação de massa — não necessariamente nesta ordem — é definida por Braga (2012) 

como circuito. Estes circuitos, por sua vez, são contextualizados e legitimados por uma esfera 

ou “campo social”, conforme define o autor. A legitimação dos conteúdos produzidos por 

usuários inicia-se com a credibilidade atribuída aos interlocutores pelos próprios jornais, que 

convocaram seus interagentes a participarem do processo produtivo da notícia.  

Diante da possibilidade de elaborar conteúdos independentes do jornalismo 

tradicional, surgem então os blogs jornalísticos, que além de contemplarem a escrita 

jornalística, apresentam conteúdos de forma dinâmica, privilegiando assim a cultura da 

convergência e a cultura participativa de Jenkins (2008)43, e, consequentemente, mais atrativa 

ao público. Para Christofoletti e Laux (2008), os blogs transitam entre a possibilidade de adotar 

ou não a credibilidade como premissa, assim como é feito no jornalismo tradicional. De acordo 

com os autores, o fato de os blogs terem surgido como uma possibilidade para anônimos 

                                                 
43 De acordo com Jenkins, a Cultura da Convergência consiste na adaptação dos meios de comunicação às novas 

tecnologias, alterando assim as dinâmicas existentes. O autor também descreve a cultura participativa como uma 

evolução da cultura interativa, de forma que o interlocutor não apenas interage, mas participa efetivamente dos 

processos comunicacionais (JENKINS, 2008, p.12).  
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produzirem conteúdos e publicá-los, sem o compromisso assumido por meios massivos ou 

institucionais: 

 

O que se percebe [...] é que essa nova mídia carrega traços do conceito tradicional de 

credibilidade jornalística e ainda se vale de novos sistemas de reputação, originados e 

fortalecidos na Internet. Assim, parece haver nos blogs jornalísticos uma simbiose dos 

modelos que certificariam a credibilidade (ou não) de um veículo ou outro. 

(CHRISTOFOLETTI; LAUX, 2008, p.32)  

 

No entanto, torna-se paradigmática tal relação, na medida em que a credibilidade 

dos novos emissores, reforçada pelos meios massivos, que até então eram considerados os 

principais responsáveis pela circulação de notícias, confere às mensagens que chegam via 

internet ou via redes sociais digitais (abertas ou fechadas, a exemplo do Facebook e do 

WhatsApp, respectivamente) o status de informações verídicas, confiáveis.   

Ao mesmo tempo em que valida as informações provenientes de emissores não 

convencionais para o modelo tradicional de comunicação de massa, o jornalismo coloca em 

xeque diversos conteúdos duvidosos estruturados em forma de notícias e disseminados via 

redes sociais digitais fechadas. Tal postura é assumida pelos meios de comunicação a partir do 

momento em que se torna evidente o surgimento de um novo papel do interlocutor no processo 

comunicacional, que apresenta similaridade em relação à função de emissão de informação e 

formação de opinião, antes atribuída aos jornalistas.      

Segundo matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo em fevereiro de 201844, 

as notícias falsas passaram a conquistar um maior alcance e índice de interações entre usuários. 

De acordo com a reportagem, um estudo realizado pelo próprio jornal entre outubro de 2017 e 

fevereiro de 2018 comprovou que a taxa de interação em páginas do Facebook utilizadas para 

disseminar fake news cresceu 61,6% no período, enquanto as páginas mantidas por órgãos 

profissionais da imprensa tiveram seus índices de interatividade reduzidos em 17%.  

Ainda em janeiro de 2018, o jornal havia publicado uma matéria com a opinião de 

especialistas que contestavam a nova estratégia de algoritmos adotada pelo Facebook45, que 

privilegia conteúdos compartilhados por amigos e familiares. Embora o intuito do Facebook 

tenha sido reduzir a disseminação de conteúdos inverídicos, os estudiosos da área reconheciam 

o esforço, mas ponderavam quanto à possibilidade desta mudança impactar na difusão de 

                                                 
44 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/fake-news-ganha-espaco-no-facebook-e-

jornalismo-profissional-perde.shtml> Acesso em: 10.nov.2018  
45  Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1950181-mudanca-no-facebook-tera-

efeito-arca-de-noe-dizem-analistas.shtml> Acesso em: 10.nov.2018  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/fake-news-ganha-espaco-no-facebook-e-jornalismo-profissional-perde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/fake-news-ganha-espaco-no-facebook-e-jornalismo-profissional-perde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1950181-mudanca-no-facebook-tera-efeito-arca-de-noe-dizem-analistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1950181-mudanca-no-facebook-tera-efeito-arca-de-noe-dizem-analistas.shtml
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notícias verídicas. Segundo Rosenthal Alves, professor da Universidade do Texas e diretor do 

Knight Center para o Jornalismo nas Américas, “é um momento de inflexão do Facebook, num 

esforço significativo. Mas as notícias verdadeiras podem ser levadas na mesma água” (FOLHA 

DE S. PAULO, 2018).    

No dia 8 de fevereiro de 2018, mesmo dia em que divulgou os estudos realizados acerca 

das interações dos usuários no Facebook, a Folha de S. Paulo anunciou que iria deixar de 

publicar conteúdos no site de rede social46, uma vez que os algoritmos passaram a privilegiar 

as notícias falsas em detrimento das notícias verdadeiras. A partir destas alterações nas práticas 

jornalísticas e do próprio Facebook, provocadas pelas fake news, pode-se perceber o impacto 

das notícias falsas no jornalismo profissional.     Buscando 

sinalizar a importância do profissionalismo na prática da transmissão de notícias, os meios de 

comunicação passam a adotar mecanismos de valoração do trabalho realizado pelos jornalistas, 

como por exemplo, a criação de páginas destinadas à checagem de informações. Pode-se 

afirmar que os meios jornalísticos percebem na atividade de fact-checking um reforço do 

próprio sentido de reconhecimento da importância do profissionalismo na prática de produção 

e circulação de notícias, passando a adotar mecanismos de valoração do trabalho realizado pelos 

jornalistas. Mas, certamente, o fact-checking possui outras motivações. Oferecer ao público o 

serviço de checagem de informações tem, por assim dizer, um sentido institucional, na medida 

em que o objetivo é que os veículos e estruturas do jornalismo sejam reconhecidos como 

dotados de processos críveis, confiáveis. Ao mesmo tempo, não se deve negar que a busca de 

tal reconhecimento por parte do leitorado mostra-se, também, uma ação de natureza 

mercadológica, ou seja, a credibilidade como patrimônio dos media jornalísticos. 

 

4.2.  Existirá uma verdade no simulacro? 

 

Conforme referenciado anteriormente, a internet e seus modos de circulação 

impulsionaram o fenômeno das notícias falsas para outros patamares e circunstâncias. Além de 

uma nova lógica e novos papéis atribuídos a emissores e receptores na produção e transmissão 

da informação, pode-se identificar mudanças nos processos culturais engendrados na 

contemporaneidade, marcada pelo excesso de informação em infinitas plataformas, telas, 

dispositivos. Um mundo, como nos apontou Baudrillard (1991), em que há cada vez mais 

                                                 
46 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-

facebook.shtml > Acesso em: 10.nov.2018 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/folha-deixa-de-publicar-conteudo-no-facebook.shtml
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informação e menos sentido. Ainda segundo Baudrillard (1991), nesse contexto caracterizado 

pelo excesso de informações, há uma histeria por parte da sociedade, que agora assume um 

novo papel na produção e transmissão do que é considerado real.  

 

O que toda uma sociedade procura, ao continuar a produzir e a reproduzir, é ressuscitar 

o real que lhe escapa. É por isso que esta produção ‘material’ é hoje, ela própria, hiper-

real. Ela conserva todas as características do discurso da produção tradicional mas não 

é mais que sua refração desmultiplicada (assim, os hiper-realistas fixam numa 

verossimilhança alucinante um real de onde fugiu todo o sentido e todo o charme, toda 

a profundidade e a energia da representação. Assim, em toda a parte o hiper-realismo 

da simulação traduz-se pela alucinante semelhança do real consigo próprio. 

(BAUDRILLARD, 1991, p.34) 

 

A sociedade, teria, portanto, o poder de originar todo e qualquer tipo de conteúdo 

e, nesta perspectiva, se sente livre e capaz de criar conteúdos hiper-reais, ou seja, que se 

prendem ao estilo e modelo adotados por mídias tradicionais; no entanto, sem que haja, 

necessariamente, um fato atrelado às informações divulgadas.     

Sendo as fake news narrativas que estão dissociadas, a priori, de um acontecimento 

<<real>>  que lhes dê substância, de uma origem que possa lhes atestar-lhes a veracidade, estas 

devem ser consideradas além de narrativas falsas, como uma simulação, haja vista que se 

oferecem ao leitor em termos de sua configuração estético-técnico-linguageira como uma 

notícia – dispositivo de enunciação (BRUCK, 2013), próprio do campo jornalístico.  

A ideia de Baudrillard em Simulacros e Simulação (1991) de que experimentamos 

na contemporaneidade uma hiper-realidade parece acolher bem a ideia de que as fake news 

podem bem ser entendidas como um simulacro. A obra de Baudrillard distingue a simulação da 

dissimulação. Simular, diz o filósofo francês, é fingir ter o que não se tem. E dissimular é fingir 

não ter o que se tem. Por isso mesmo, a simulação refere-se a uma ausência, não a uma presença.   

 

(...)Logo, fingir, ou dissimular, deixam intacto o princípio da realidade: a diferença 

continua a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto que a simulação põe em causa 

a diferença do ‘verdadeiro’ e do ‘falso, do ‘real’ e do ‘imaginário’. O simulador está 

ou não doente, se produz ‘verdadeiros’ sintomas? Objetivamente não se pode tratá-lo 

nem como doente nem como não-doente.A psicologia e a medicina detêm-se aí 

perante uma verdade da doença que já não pode ser encontrada. Pois se qualquer 

sintoma pode ser ‘produzido’ e já não pode ser aceite como um fato da natureza, então 

toda a doença pode ser considerada simulável e simulada, e a medicina perde o seu 

sentido, uma vez que só sabe tratar doenças ‘verdadeiras’ pelas suas causas objetivas. 

(BAUDRILLARD, 1991, p.9-10) 

  Do mesmo modo, o jornalismo e a publicação de informações noticiosas estão 

diretamente relacionados à existência de ‘fatos reais’, o que é colocado em questão a partir da 

nova configuração do sistema de produção e emissão de informações, já que é atestada a 
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capacidade e o impacto real da lógica dos modelos, que a partir de então é colocada à frente da 

lógica dos fatos. Como exemplificado por Baudrillard (1991), ainda que seja organizado um 

falso assalto, com armas falsas, reféns cúmplices, haverá um impacto real em todo o contexto 

do entorno, uma vez que algum transeunte pode ver e passar mal, a polícia pode disparar tiros, 

etc., de forma que o simulacro se espelha como real e causa impactos verdadeiros.  

Nesta passagem para um espaço cuja curvatura já não é a do real, nem a da verdade, 

a era da simulação inicia-se, pois com uma liquidação de todos os referenciais – pior: com a 

sua ressurreição artificial nos sistemas de signos, material mais dúctil que o sentido, na medida 

em que se oferece a todos os sistemas de equivalência, a todas as oposições binárias, a toda 

álgebra combinatória. Já não se trata de imitação, nem de dobragem, nem mesmo de paródia. 

(...) Hiper-real, doravante ao abrigo do imaginário, não deixando lugar senão à recorrência 

orbital dos modelos e à geração simulada das diferenças (BAUDRILLARD, 1991, p. 9). 

Importante considerar ainda que a ação simulatória de geração das notícias falsas 

tem como referência os padrões estético-técnico-linguageiros que conformam as narrativas 

jornalísticas. Por assim dizer, as fake news têm que ter cara e jeito de notícia, pois, em tese, isso 

lhe traz ainda mais credibilidade. Não quer ser, portanto, uma narrativa desenquadrada, solta. 

Uma das preocupações dos grandes jornais e portais jornalísticos é que a simulação muitas 

vezes, utiliza em sua composição até mesmo elementos estéticos desses identificadores desses 

veículos – marcas, fontes de letras, tipos de versal etc - ou seja, como se a notícia falsa tivesse 

sido originalmente veiculada em uma grande mídia “profissional e séria”. Um exemplo são os 

portais G17 e Folha Brasil que apresentam identidade similar aos portais G1, do Grupo Globo, 

e Folha Online, da Folha de S.Paulo. 
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Figura 8- Notícia satírica em site com template similar ao G147 

 

Fonte: site G17 

 

Figura 9- Notícia falsa em site com template e nome similar à Folha de S. Paulo48 

 

Fonte: Folha Brasil Notícias 

 

                                                 
47 Disponível em: http://www.g17.com.br/noticia/ceara/adolescente-enfarta-e-morre-ao-descobrir-que-esqueceu-

o-celular-na-casa-da-namorada.html . Acesso em 10.dez.2018 
48Disponível em: < http://www.folhabrasilnoticias.com.br/2016/05/o-presidente-interino-michel-temer.html# >. 

Acesso em 10.dez.2018 

http://www.g17.com.br/noticia/ceara/adolescente-enfarta-e-morre-ao-descobrir-que-esqueceu-o-celular-na-casa-da-namorada.html
http://www.g17.com.br/noticia/ceara/adolescente-enfarta-e-morre-ao-descobrir-que-esqueceu-o-celular-na-casa-da-namorada.html
http://www.folhabrasilnoticias.com.br/2016/05/o-presidente-interino-michel-temer.html
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Ainda reforçando o conceito de simulacro, o autor (1991) toma como epígrafe para um 

dos capítulos de Simulacros e simulação uma passagem d’O Eclesiastes: “O simulacro nunca é 

o que oculta a verdade – é a verdade que oculta o que não existe. O simulacro é verdadeiro”.  

(BAUDRILLARD, 1991, p.7). A simulação, nos aponta Baudrillard, é, antes de tudo, “uma 

estratégia de real, de neo-real, de hiper-real, que faz por todo lado a dobragem de uma estratégia 

de dissuasão” (BAUDRILLARD, 1991, p. 14).       

Tomando assim as fake news como simulacros, cabe aqui dizer que, embora a 

intencionalidade dos fact-checkers seja questionável, Baudrillard (1991) aponta que esta é a 

única estratégica possível para buscar reverter os efeitos dos simulacros que são traduzidos 

como realidade.  

 

A única arma do poder, a sua única estratégia contra esta deserção é a de reinjetar real 

e referencial em toda a parte, é a de nos convencer da realidade do social, da gravidade 

da economia e das finalidades da produção. Para isso usa, de preferência, o discurso 

da crise mas também, porque não?, o do desejo. ‘Tomem os vossos desejos pela 

realidade!’ pode ouvir-se como último slogan do poder, pois num mundo irreferencial, 

até a confusão do princípio de realidade e do princípio de desejo é menos perigosa 

que a hiper-realidade contagiosa. Fica-se entre princípios e aí o poder tem sempre 

razão. (BAUDRILLARD, 1991, p. 33) 

 

Reforçando o conceito que trouxemos até aqui, cabe destacar que Baudrillard 

(1991) não menciona apenas a necessidade de se reinjetar o real na sociedade, mas também o 

referencial, ou apresentar o real a partir da perspectiva deste referencial, como é o caso da 

imprensa. Embora seja colocada como vilã no processo de apuração, devido à parcialidade 

apresentada em diversos momentos, a imprensa aparece aqui como um referencial, por contar 

com profissionais capacitados, e encontra nesta nova função no processo de mediação uma 

possibilidade para seguir atuando em um papel de destaque nas divulgações de notícias. 

4.3 Jornalismo e credibilidade 

 

Credibilidade é, também, sinônimo de confiabilidade. A credibilidade pode ser 

pensada a partir da proximidade do narrador em relação ao fato em questão ou pela confiança 

que é atribuída a este interlocutor. No caso da imprensa e dos jornalistas, de modo geral, a 

credibilidade é uma premissa, já que se parte do princípio que os conteúdos produzidos e 

editados por estes profissionais devem ser verossímeis, de acordo com o compromisso firmado 

a partir da ética profissional jornalística. Segundo Christofoletti e Laux (2008), diversos 

pesquisadores consideram a credibilidade como o principal patrimônio do jornalismo; enquanto 
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outros a designam como a própria essência desta atividade profissional (CHRISTOFOLETTI; 

LAUX, 2008).   

Para Pedroso (2004), a credibilidade do jornalismo é constituída a partir da 

exploração da verdade e pelo distanciamento crítico, ou seja, a tentativa de não imposição de 

parcialidade daquele profissional responsável pelo conteúdo (PEDROSO, 2004). Elementos 

como imagens, aspas das fontes e depoimentos detalhados são fatores que influem na percepção 

do receptor acerca do que é relatado, de forma que a informação soa ainda mais como crível; 

reforçando assim a credibilidade atribuída à mídia. Segundo Ferreira e Dalmonte (2008), “A 

mídia se coloca numa posição de relatar fatos e, por meio de artifícios, cria junto ao leitor o 

sentimento de proximidade com a instância de produção, por meio daquilo que é relatado e pela 

forma com que se estabelece o relato”. (FERREIRA; DALMONTE, 2008, p.129) 

Embora a conduta recomendada pelo código de ética do jornalismo e defendida por 

sindicatos e associações de profissionais da categoria seja de fidelidade à verdade e 

distanciamento crítico, por diversas vezes grandes veículos ultrapassaram as barreiras da 

transparência na transmissão da informação e buscaram, veementemente, influenciar a 

população com opiniões editoriais, acarretando em um impacto significativo na credibilidade 

de tais empresas jornalísticas.  

 

A falta de credibilidade das produções sensacionalísticas muito decorre da exploração 

do caráter insólito dos acontecimentos. Isto é, da valorização de acontecimentos 

banais que incitam/excitam a curiosidade humana pelo novo. E daí obtêm muito 

dinheiro com os altos índices de audiência (PEDROSO, 2004, p.67).  

 

Um exemplo claro de interferência da empresa jornalística na elaboração da notícia 

foi o posicionamento emitido pelo jornal O Globo durante o período da ditadura militar no 

Brasil, iniciada com um golpe em 1964. O apoio das Organizações Globo à ditadura ficou 

evidenciado por muitas coberturas jornalísticas realizadas pelos veículos do grupo neste período 

da história do País, a exemplo das manifestações realizadas em prol das Diretas Já. O maior 

dos protestos em defesa das eleições diretas para a presidência da República, no dia 25 de 

janeiro de 1984, na Praça da Sé, em São Paulo, foi anunciado como parte das comemorações 

pelo aniversário da cidade, que completava 430 anos na ocasião. 

 

“[âncora] Um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com 

mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé.” “[repórter] São 
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Paulo, 430 anos. Mais de nove milhões de brasileiros vindos de todo o País. Cidade 

de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o 

aniversário de seu templo mais importante: a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o 

cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns lembrou o importante papel da Catedral 

da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade.” [entrevistado - Cardeal] 

“nesta igreja se promoveu, praticamente, a libertação de um povo que quer manifestar-

se como pouco. Eu acho que isto é fundamental para uma igreja-mãe, que é tratada 

com tanto carinho” “[repórter] E junto com a cidade, aniversariou também hoje a 

Universidade de São Paulo. A USP completou 50 anos de existência. A ministra da 

educação, Ester Figueiredo Ferraz foi à USP hoje. Ela falou sobre a importância da 

universidade, com suas 33 faculdades e 45 mil alunos; e assistiu a uma inesperada 

manifestação de alunos e funcionários. Eles tomaram o anfiteatro com faixas e 

cartazes e pediram verbas para a educação, eleições diretas para reitor e para 

presidente da República. Mais à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São 

Paulo se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Não foi 

apenas uma manifestação política. Na abertura, música, com o frevo do cantor Moraes 

Moreira. A Praça da Sé e todas as ruas vizinhas estão lotadas. No palanque, mais de 

400 pessoas: deputados, prefeitos e muitos artistas: Christiane Torloni, Regina Duarte, 

Irene Ravache, Chico Buarque, Milton Gonçalves, Ester Góes, Bruna Lombardi, 

Alceu Valença, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil. A chuva não afasta o povo. Os 

oradores se suscedem no palanque e ninguém arreda o pé. O radialista Osmar Santos 

apresenta os oradores. O governador de São Paulo Franco Motoro fez o discurso de 

encerramento.” “[áudio Governador] Houve espaço para a luta da democracia. Houve 

anistia. Houve o fim da censura, o fim da tortura, a eleição de governadores. Mas é 

preciso conquistar o centro do poder, que é a presidência da república”. (MEMÓRIA 

GLOBO, 2013, p.1)49 

 

A partir do trecho de reportagem disponibilizado no site de memórias da emissora, 

é possível perceber que o enfoque principal dado à reportagem foi o aniversário de São Paulo. 

Em dois minutos e 18 segundos de reportagem, apenas após um minuto e 15 segundos de vídeo 

o protesto foi explicado pelo repórter, e sem riqueza de detalhes — como, por exemplo, a 

contextualização do momento político e a apresentação de falas dos representantes públicos 

presentes na ocasião (sintetizando apenas a fala do governador do estado de São Paulo), etc, —  

como é de praxe no jornalismo.          

Em 7 de outubro de 1984, o jornal publicou um editorial admitindo o apoio da 

organização ao governo dos militares50, corroborando assim com a hipótese de que as 

publicações dos veículos do Grupo Globo eram redigidas de forma tendenciosa, privilegiando 

a ditatura militar. No início do editorial, o criador do Grupo Globo afirma:  

 

Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de 

preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, 

greves, desordem social e corrupção generalizada. Quando a nossa redação foi 

invadida por tropas anti-revolucionárias, mantivemo-nos firmes e nossa posição. 

                                                 
49 Trecho da edição do Jornal Nacional de 25 de janeiro de 1984. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604> .  Acesso em 22.set.2018 
50 Disponível em: < https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7589380/relembre-o-editorial-de-

roberto-marinho-apoiando-a-ditadura-e-a-retratacao-da-globo-em-2013 >. Acesso em 03.nov.2018 

https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604%3e
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7589380/relembre-o-editorial-de-roberto-marinho-apoiando-a-ditadura-e-a-retratacao-da-globo-em-2013
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7589380/relembre-o-editorial-de-roberto-marinho-apoiando-a-ditadura-e-a-retratacao-da-globo-em-2013
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Prosseguimos apoiando o movimento vitorioso desde os primeiros momentos de 

correção até o atual processo de abertura, que se deverá consolidar com a posse do 

novo presidente (INFOMONEY, 2018, p.1).  

Em 2013, o jornal publicou outro editorial assumindo o erro ao se posicionar 

favoravelmente51 e pediu desculpas a seu público.  

 

Diante de qualquer reportagem ou editorial que lhes desagrade, é frequente que 

aqueles que se sintam contrariados lembrem que O GLOBO apoiou editorialmente o 

golpe militar de 1964. A lembrança é sempre um incômodo para o jornal, mas não há 

como refutá-la. É História. [...]À luz da História, contudo, não há por que não 

reconhecer, hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas 

foram outras decisões editoriais do período que decorreram desse desacerto original. 

A democracia é um valor absoluto. E, quando em risco, ela só pode ser salva por si 

mesma (O GLOBO, 2013).  

 

 

Cabe destacar aqui que houve também, à mesma época do referido acontecimento, 

diversos protestos da população contra a Rede Globo de Televisão. “O povo não é bobo, abaixo 

a Rede Globo”52, bradavam manifestantes em diversas ocasiões, em crítica à maior rede de 

comunicação do país – um ‘grito de ordem’ que se espalhou por todo o país, sendo que os 

repórteres e cinegrafistas da emissora eram vaiados e, em algumas situações, agredidos em 

função da reação da população contra a emissora.  

Ainda na linha de perda de credibilidade da Rede Globo e outros veículos de massa 

no Brasil, o documentário Muito Além do Cidadão Kane53, produzido com o apoio da BBC, 

denuncia o monopólio da informação e seu uso político, abordando o apoio dado por Roberto 

Marinho, diretor da emissora carioca, à Ditadura Militar e a influência da Rede Globo nas 

eleições fluminenses de 1982 – o caso Proconsult - a partir da manipulação de informações. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, ainda sob os princípios de imparcialidade da imprensa, 

mesmo a credibilidade dos veículos mais reconhecidos por sua qualidade era – e é, até hoje – 

colocada em xeque pela população. 

A preocupação com a veracidade das informações em circulação é tão antiga quanto 

o próprio jornalismo. Segundo Sousa (2004), o alemão Tobias Peucer, formado em medicina e 

teologia, apresentou em 1690 sua tese doutoral, que abordava as relações e relatos de 

acontecimentos — o que hoje denominaríamos de jornalismo. Peucer observou em sua tese que, 

ainda sem a imprensa enquanto instituição e sem a regularidade que hoje é uma das marcas do 

jornalismo, os veículos da época — chamados de folhas volantes — se caracterizavam por 

                                                 
51 Disponível em: < https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604>. 

Acesso em 22.set.2018 
52 Disponível em: <https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Os-30-anos-do-comicio-que-a-Globo-

transformou-em-festa-/4/30084 >. Acesso em 10.dez.2018. 
53 Informações disponíveis em: < http://www.adorocinema.com/filmes/filme-248211/> . Acesso em 28.nov.2018 

https://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Os-30-anos-do-comicio-que-a-Globo-transformou-em-festa-/4/30084
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Os-30-anos-do-comicio-que-a-Globo-transformou-em-festa-/4/30084
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-248211/
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repassar as informações às vezes enquadradas a partir do prisma da moral cristã (SOUSA, 

2004), apontando assim a necessidade de analisar os conteúdos informativos em circulação 

ainda no período pré-jornalístico. 

Com o avanço das tecnologias e as alterações no fluxo de informações que circulam 

dentro e fora do perímetro da web, a credibilidade das informações que circulam no ambiente 

online vem sendo recorrentemente questionada — tanto aquelas que partem de usuários comuns 

da rede quanto aquelas publicadas por profissionais da imprensa. 

Neste novo contexto, usuários passam a assumir um novo papel, também fazendo 

parte dos processos de produção e circulação da notícia. A fim de combater as notícias falsas 

em circulação, veículos de imprensa optaram por realizar constantemente uma checagem das 

informações que circulam na web, o que chamamos de fact-checking.  

O período eleitoral brasileiro no ano de 2018 foi sabidamente marcado pela 

disseminação de notícias falsas utilizadas para prejudicar a imagem dos candidatos, 

especialmente aqueles que pleitearam o cargo de presidente da república. 

Segundo a Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação, a coligação Brasil 

Feliz de Novo, do então candidato à presidência da república Fernando Haddad, entregou no 

período eleitoral 92 páginas de denúncias de conteúdos falsos ao Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE)54, solicitando inclusive a remoção de conteúdos de sites de redes sociais. A BBC Brasil 

também realizou uma pesquisa imersiva sobre fake news no período eleitoral, com um 

profissional responsável por analisar os conteúdos em circulação em 272 grupos voltados para 

temas políticos no WhatsApp. Na reportagem em que divulga o estudo, a BBC destaca que mais 

de 120 milhões de brasileiros utilizam a plataforma e, segundo a matéria, os consumidores por 

vezes aderem a pacotes nas empresas telefônicas que permitem o acesso ilimitado ao WhatsApp 

mesmo que a franquia de dados expire, de forma que estes usuários têm acesso às notícias 

compartilhadas pelo aplicativo, mas não podem nem ao menos acessar a internet para averiguar 

a procedência da informação.    

Neste trabalho, foram analisadas notícias falsas difundidas no período eleitoral 

brasileiro de 2018 — de 31 de agosto a 28 de outubro — e o processo de checagem realizado 

pela imprensa, a partir das páginas UOL Confere, do portal UOL, e Fato ou Fake, do Grupo 

Globo, buscando assim identificar o papel da imprensa neste contexto e apresentar o real 

objetivo da imprensa nesta empreitada: cumprir o papel social de manter a sociedade bem 

                                                 
54 Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/um-dia-da-eleicao-fake-news-sobre-

candidatos-inundam-redes-sociais >. Acesso em 5.nov.2018 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/um-dia-da-eleicao-fake-news-sobre-candidatos-inundam-redes-sociais
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/um-dia-da-eleicao-fake-news-sobre-candidatos-inundam-redes-sociais
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informada, divulgando a veracidade em relação às informações divulgadas, ou buscar, por meio 

disso, reabilitar a credibilidade perdida em meio aos estimas de desconfiança criados entorno 

das empresas jornalísticas.  

 

4.4.  Jornalismo e credibilidade: em busca da legitimidade perdida 

 

Além das inúmeras situações em que a grande mídia foi questionada devido à 

cobertura oferecida em importantes passagens históricas, a chegada e difusão da internet como 

uma tecnologia que permite e facilita o acesso remoto à informação foi um fator determinante 

no prejuízo à credibilidade do jornalismo brasileiro.  Segundo Adghirni (2004), a velocidade é 

um dos valores-notícia mais importantes para a divulgação de notícias na web, de forma que se 

torna uma obsessão a necessidade de publicar informações com celeridade, se adequando ao 

meio, no entanto sem que haja uma preocupação maior com a credibilidade do que é repassado. 

O formato dinâmico oferecido pela web forçou o jornalismo online a priorizar a 

rapidez na divulgação das informações em relação a uma apuração bem-feita. Assim, o processo 

de produção de uma notícia passa a ser menos criterioso, de forma que não há um rígido controle 

do que é publicado; a grosso modo, importa mais produzir em quantidade, oferecendo a notícia 

logo em seguida ao fato, do que com qualidade, com garantia do que é veiculado. 

Ainda de acordo com Adghirni (2004), boa parte do que é veiculado nos sites de 

notícia são provenientes de outros veículos e agências; de forma que, com a prática de se copiar 

e colar o que foi dito por um site, torna-se mais difícil encontrar um responsável pela produção 

da notícia.  

Concomitante a isso, o crescimento dos blogs e sites produzidos por leigos influi 

ainda mais na confiabilidade dos conteúdos publicados na web — além de notícias mal-

apuradas, surgem os sites chamados de caça-cliques, que obtém lucratividade com o maior 

número de cliques, e outras páginas criadas com o objetivo de impactar a população com 

notícias inverídicas, conforme detalhado nos capítulos anteriores deste trabalho. A partir daí, 

há um crescimento aparentemente incontrolável da divulgação de notícias falsas. 

Ao passo em que existem países considerados imunes à propagação de notícias 

falsas, como é o caso da Finlândia, em que as crianças são ensinadas desde cedo a identificarem 

fake news e confiarem na imprensa local, a perda da credibilidade da imprensa no Brasil e em 

diversas partes do mundo contribuiu para o fortalecimento deste fenômeno.  
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Diante deste contexto, o jornalismo e a imprensa, com a credibilidade abalada, 

passam a buscar reafirmar sua legitimidade, por ora prejudicada pela configuração atual dos 

meios de comunicação. 

 
A imprensa legitima-se, portanto, por um “regime de veridicção” decorrente do 

preceito das liberdades civis instituídas pela Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Sua posição institucional, para além dos limites empresariais do “negócio” 

jornalístico, resulta da definição e do empenho de liberais, a exemplo de Benjamin 

Constant, para quem a única de todas as liberdades que não pode ser suspensa é a de 

imprensa, por funcionar como uma efetiva condição das outras. (SODRÉ, PAIVA, 

2011, p.23) 

 

Segundo Neisser (2015), na década de 1920 surgia o chamado jornalismo objetivo, 

que associava profissionais e adotava códigos de conduta buscando privilegiar a divulgação das 

notícias de forma imparcial; no entanto, nas décadas seguintes, com o aumento do grau 

instrutivo dos leitores, passou-se a focar em uma cobertura mais detalhada e analítica. Na 

década de 1990, surgiu nos Estados Unidos o chamado ad-watch, em que telejornais dedicavam 

um tempo da programação à análise de conteúdos divulgados nas propagandas eleitorais; em 

2003 surgiu a primeira entidade dedicada à checagem de fatos, a página factcheck.org. 

(NEISSER, 2015, p.188-189). Daí em diante, estruturam-se as páginas cuja finalidade é 

direcionada à divulgação de checagens de informações, com o objetivo de reapurar os 

conteúdos e disseminar as informações corretamente, conforme referenciado no capítulo 2 deste 

trabalho. Em um contexto no qual se destaca a difusão de conteúdos inverídicos, a imprensa 

encontra na checagem de informações um caminho não apenas para reconstruir a confiabilidade 

do público nos serviços prestados pelo jornalismo profissional, mas também uma forma para 

exercer sua função social, averiguando as notícias falsas, especialmente aquelas que circulam 

nos sites de redes sociais. 

Para Christofoletti e Laux (2008), a tendência é que o universo da blogosfera — em 

que todos podem produzir conteúdos — e o jornalismo profissional se misturem cada vez mais. 

Ainda que haja uma perda do poder absoluto dos veículos de comunicação, existe, assim, um 

maior equilíbrio entre produtores e receptores, que agora são todos interlocutores no processo 

comunicacional. Os autores ressaltam, assim, a necessidade de diferenciar credibilidade e 

notoriedade, que parecem obviamente distintos, mas acabam se misturando pelas circunstâncias 

do universo online. 

 

“Este é um tempo em que popularidade se confunde com reputação; em que 

confiabilidade e notoriedade parecem ser sinônimas; em que quantidade e visibilidade 

se aproximam perigosamente de autoridade. Demarcar os contornos da credibilidade 

– seja na mídia convencional ou na blogosfera – ainda é um desafio para especialistas 
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e profissionais. Entretanto, esses atores não estão mais sozinhos: o público 

consumidor de informação se desloca para o campo das decisões de forma ativa e 

participativa. Não estaríamos exagerando se dissermos que o público busca – cada vez 

mais – um espaço no centro desses julgamentos, presença incômoda, mas altamente 

bem-vinda.” (CHRISTOFOLETTI, LAUX, 2008, p.47) 

 

Segundo os autores, além de compartilhar a tarefa de apurar, produzir e colocar em 

circulação as informações, os jornalistas têm um desafio pela frente: buscar a aceitação do 

público e a consequente reabilitação de sua credibilidade no processo de checagem de 

informações, o que só pode ser validado por estes interlocutores. 

 

4.5.  Fact-checking: resposta social ou estratégia mercadológica? 

 

Conforme referenciado anteriormente, para Braga (2012), o processo de mediação 

consiste, a partir de uma perspectiva generalista, em um processo em que um determinado 

elemento é intercalado entre sujeitos; no caso dos meios de comunicação de massa, a 

informação pode ser identificada como o elemento que intermeia esta relação. Com a ampliação 

do acesso à informação e aumento da relevância das questões comunicacionais, os processos 

midiáticos passam a integrar gradualmente o cotidiano social, de maneira que os processos 

sociais se midiatizam de forma espontânea (BRAGA, 2012). 

Para Boaventura de Sousa Santos (1998), é válido ressaltar o amplo impacto social 

proveniente dos temas em circulação, agendados pela mídia. 

 

[...] quem tem poder para difundir notícias, tem poder para manter segredos e difundir 

silêncios. Tem poder para decidir se o seu interesse é mais bem servido por notícias 

ou por silêncio. Podemos concluir, pois, que uma parte do que de importante ocorre 

no mundo, ocorre em segredo e em silêncio, fora do alcance dos cidadãos (p. 2). A 

sociedade conta com dispositivos sociais, ou seja, formas organizadas e sistêmicas 

para responder à mídia acerca do que é divulgado. (SANTOS, 1998, p.2). 

 

 

Com a crescente diversidade e alcance da midiatização destacada por Braga (2012), 

as interações entre os membros de uma sociedade passam a ser regidas pelos processos 

midiáticos, que não se restringem mais aos meios ou aos receptores como objetos, mas envolve 

todos como agentes atuantes em todos os âmbitos destes processos.  

A partir do momento em que o receptor é reconhecido como parte ativa no processo 

de circulação, considera-se a circulação do conteúdo para além do que é veiculado pela mídia 

e entregue aos receptores; mas também o que circula entre os membros da sociedade a respeito 

do que fora veiculado pela mídia.  
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Este segundo processo é denominado por Braga (2006) como Sistema de Resposta 

Social, ou seja, a crítica da mídia vinda a partir da interpretação da sociedade em relação ao que 

é consumido por ela. Aqui cabe destacar esta diferença entre o que circula na mídia e o que 

circula na sociedade a respeito do que a mídia fala, ou seja, a resposta da sociedade à sua mídia. 

O autor (2006) define como sistema de resposta social a interação da sociedade em 

relação à mídia, que apresenta diferentes características, já que o público e a forma como a 

mensagem é recebida não são homogêneos – pessoas com diferentes níveis de formação; 

conteúdo entregue de diferentes formas, como vídeo, texto, etc. Este “subsistema” de circulação 

deve ser claramente identificado como uma reverberação daquilo que é publicado pelos meios 

massivos. 

 

Existe toda uma variedade de “dispositivos sociais”: cineclubes, sites de media 

criticism, fóruns de debate sobre rádio e televisão, crítica jornalística, revistas cujo 

tema é a própria mídia, produções acadêmicas sobre os meios, processos de autocrítica 

da imprensa (BRAGA, 2006, p. 37). 

 

Este controle popular exercido por associações populares, veículos comunitários e 

outros é chamado por Ignacio Ramonet (2003) de quinto poder. A referência do autor parte da 

ideia de que além dos três poderes existentes nas sociedades democráticas – legislativo, 

executivo e judiciário -, existe também a imprensa enquanto quarto poder, já que define o que 

é pautado na sociedade e assim impacta na sociedade. O quinto poder seria, portanto, uma 

ferramenta adotada pela sociedade para realizarem uma crítica da mídia, funcionando assim 

como um poder fiscalizador, uma ferramenta alternativa de controle daquilo que é divulgado 

para a sociedade. 

 

Portanto, a questão que se coloca, em termos de cidadania, é a seguinte: como reagir? 

Como se defender? Como resistir à ofensiva deste novo poder que, de certa forma, 

traiu os cidadãos passando-se, com armas e bagagens, para o inimigo? Basta, 

simplesmente, criar um "quinto poder". Um "quinto poder" que nos permita opor uma 

força cidadã à nova coalizão dos senhores dominantes. Um "quinto poder" cuja função 

seria a de denunciar o superpoder dos grandes meios de comunicação, dos grandes 

grupos da mídia, cúmplices e difusores da globalização liberal. Meios de comunicação 

que, em determinadas circunstâncias, não só deixaram de defender os cidadãos, mas, 

às vezes, agem explicitamente contra o povo. Como se pode constatar na Venezuela. 

(RAMONET, 2003, p.1) 

  

De acordo com Roger Silverstone, em entrevista à revista Carta Capital (2003), “a 

cidadania do século XXI requer um conhecimento que até agora poucos de nós têm, que requer 

do indivíduo que saiba ler os produtos da mídia e que seja capaz de questionar suas estratégias” 
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(SILVERSTONE, 2003). Em seu livro “Por que estudar a Mídia”, o autor também afirma que 

a informação não tem valor sem o conhecimento.  

 

Conhecimento é o que conta. Precisamos ser cautelosos perante argumentos que vêem 

na crescente divisão entre os ricos e os pobres de informação, um mal social inevitável 

e necessário. [...] O acesso a redes de comunicação tanto globais como locais é, 

certamente, capacitante, mas temos de ter algo a dizer, e deve haver alguém para 

escutar e para ouvir. (SILVERSTONE, 2005, p. 279)  

 

Além das críticas individuais que cada cidadão pode construir, existem também as 

críticas elaboradas pelo meio acadêmico-científico e as críticas internas, ou seja, críticas 

referentes à mídia elaboradas por agentes da própria mídia. Braga (2006) afirma que não existe 

uma crítica considerada adequada, mas devemos observar alguns pontos significativos: 

 
a) Apenas o teor crítico, relacionado a conceitos assumidos sobre a sociedade; ou  

b) Observar a crítica enquanto relacionada com seu ponto de operacionalidade na 

sociedade, ou seja, enquanto gesto social. Por esta segunda perspectiva, que 

assumimos, toda crítica é interessante e participante - na sociedade. Trata-se então de 

reconhecer e observar o ângulo segundo o qual a crítica se inscreve (ou seja, é 

necessariamente “interna”, mas não à mídia, e sim à sociedade), em contraste com 

uma pretensão de exterioridade que, evidentemente, apenas a crítica acadêmica pode 

alegar (o que não significa necessariamente realizar). (BRAGA, 2006, p. 51) 

 

A partir destes parâmetros para observação da crítica da mídia relatados por Braga 

(2006), pode-se avaliar que: i) é necessário que o interlocutor tenha capacidade analítica para 

compreender e interpretar as críticas, conforme mencionado anteriormente por Silverstone 

(2003), e ii) por assim dizer,  a mídia, buscando recuperar sua credibilidade perante a sociedade, 

passa a produzir críticas a respeito da própria mídia, de forma que busca apresentar este serviço 

como um gesto em prol da sociedade; no entanto, usa desta ferramenta para agregar 

credibilidade às suas ações.  

No entanto, mesmo com sua capacidade analítica ainda em formação, muitos 

usuários/receptores criticam a atuação da mídia para reaver sua credibilidade. Para exemplificar 

este questionamento da população em relação às críticas da mídia, podemos mencionar a 

checagem de fatos – fact-checking -, mecanismo em que a mídia se utiliza de seu status para 

reafirmar sua capacidade de dizer o que é verdadeiro ou não. Na própria chamada publicada 

pelo jornal O Globo em sua página do Facebook para divulgação do fact-checking promovido 

pela página Fato ou Fake em relação à entrevista realizada com o candidato à presidência da 

República Ciro Gomes em 27 de agosto de 2018 no Jornal Nacional, o alto índice de 

interatividade proporcionado pelas redes sociais digitais ajuda a perceber esta fratura na 

credibilidade do veículo, que se propõe a checar informações que considera suspeitas. Diversos 
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comentários de usuários questionam qual o aval das empresas do Grupo Globo para assinalar o 

que é fato e o que é fake.  

Figura 10- Chamada no Facebook de O Globo para checagem promovida por Fato ou 

Fake sobre entrevistas de Ciro Gomes55 

 

                   Fonte: Facebook Jornal O Globo 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Disponível em: < https://www.facebook.com/jornaloglobo/videos/veja-o-que-%C3%A9-fato-ou-fake-na-

entrevista-de-ciro-gomes-para-a-globonews/2229564713749862/ >. Acesso em 10.nov.2018. 

https://www.facebook.com/jornaloglobo/videos/veja-o-que-%C3%A9-fato-ou-fake-na-entrevista-de-ciro-gomes-para-a-globonews/2229564713749862/
https://www.facebook.com/jornaloglobo/videos/veja-o-que-%C3%A9-fato-ou-fake-na-entrevista-de-ciro-gomes-para-a-globonews/2229564713749862/
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Figura 11- Comentários sobre chamada no Facebook de O Globo para checagem de 

Fato ou Fake sobre entrevistas de Ciro Gomes 

 

 

 

 

         

 

Fonte: Facebook Jornal O Globo 

 

O exemplo apresentado retrata como parte da sociedade enxerga as checagens de 

informações promovidas pela grande mídia. Embora se coloque no lugar de resposta social, a 

checagem de informações promovida pela imprensa é mais do que uma mera ação discursivo-

midiática, como um tipo de ação com inegável potência em termos de seus impactos em todas 

esferas da vida social. Por isso mesmo, cabe chamar a atenção para a complexidade da temática 

abordada neste trabalho, compreendendo e fazendo coro a questionamentos apresentados por 

diversos pesquisadores que consideram uma postura ingênua enxergar nos serviços de fact-

checking uma atividade desprovida de quaisquer interesses político-ideológicos-econômicos e 
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cuja exclusiva preocupação seja o estabelecimento de uma verdade dos fatos. Se tais iniciativas 

se mostram, antes, uma ferramenta de contra-ataque da mídia tradicional, este processo de 

checagem dos fatos também tem sido alvo de críticas e questionamentos em relação às notícias 

que os próprios veículos jornalísticos divulgam e às coberturas jornalísticas que realizam, em 

que também são apontadas falhas, enquadramentos equivocados e vieses editoriais de privilégio 

ou de perseguição a pessoas, grupos, partidos e, principalmente, ideias.    

É, portanto, possível afirmar que a checagem de informações promovida pela 

imprensa fortemente se mostra, também, como uma estratégia mercadológica para reaver sua 

credibilidade, desgastada devido às coberturas e manchetes produzidas com um enquadramento 

parcial. Apesar de a população questionar a validade das checagens produzidas pelos media, 

aqui se apresenta uma das principais formas de reafirmar além da credibilidade, o papel do 

jornalista profissional no processo de produção e divulgação de notícias.    

Para a abordagem empírica desta pesquisa, elegemos o trabalho de checagem de 

informações realizado pela grande mídia no período eleitoral, analisando de forma qualitativa 

os meios de abordagem utilizados pelos veículos que mantêm páginas de serviço de fact-

checking. O estudo compreendeu notícias falsas checadas pelas páginas Fato ou Fake, do G1 e 

Grupo Globo, e UOL Confere, do Grupo UOL, no período de 31 de agosto de 2018 a 28 de 

outubro do mesmo ano. Neste período, foram exibidas as propagandas eleitorais gratuitas na 

TV e no rádio.      

Nas checagens selecionadas para o corpus deste estudo, importou observar a forma 

como a checagem é realizada pelos portais escolhidos – estrutura textual, categorização, 

reapuração – e quais tipos de notícia falsa foram mais frequentemente averiguadas –

relacionadas ao processo eleitoral, aos candidatos envolvidos no pleito, se circularam 

inicialmente em blogs e sites ou em sites de redes sociais abertas ou em redes sociais fechadas. 
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5. FATO OU FAKE E UOL CONFERE: ANÁLISE DAS CHECAGENS DE NOTÍCIAS 

 

Neste capítulo, apresentamos a discussão empírica sustentada pelas teorias 

abordadas nos capítulos anteriores. Foram analisadas 22 checagens de fatos promovidas pelos 

portais Fato ou Fake e UOL Confere no período de 31 de agosto de 2018 a 28 de outubro de 

2018, que compreendeu o início da campanha eleitoral brasileira na TV e no rádio e o fim do 

segundo turno das eleições para presidente no Brasil. 

 

5.1.  Considerações metodológicas 

 

Para a construção deste trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica ao longo 

de todo o desenvolvimento da pesquisa. Conforme Stumpf (2006), “A revisão da literatura é 

uma atividade contínua e constante em todo o trabalho acadêmico e de pesquisa, iniciando com 

a formulação do problema e indo até a análise dos resultados” (STUMPF, 2006, p.52). Segundo 

a autora, é preciso reconhecer o que já fora analisado anteriormente para que as teorias que 

embasam o estudo estejam bem consolidadas. 

As fontes selecionadas para o presente trabalho foram escolhidas a partir dos temas 

que permeiam a discussão acerca das fake news e das checagens de notícias realizadas pelas 

empresas jornalísticas: jornalismo, jornalismo na web, circulação de conteúdos, mediação e 

remediação, resposta social, credibilidade e outros. Para Barros e Junqueira (2006), a 

construção do referencial teórico se dá de forma dedutiva, “ou seja, vai-se do geral para o 

específico. Isso significa que, a partir de teorias gerais ou de longo alcance, o pesquisador 

estabelece relações com seu objeto específico de forma lógica, relacional e aplicativa” 

(BARROS; JUNQUEIRA, 2006, p.45) A partir deste direcionamento, a pesquisa foi realizada 

concomitantemente à observação dos conceitos defendidos por Braga (2006, 2012), Silverstone 

(2005), Martin-Barbero (2014), Sodré e Paiva (2011), Recuero (2009), Baudrillard (1991), 

Kapferer (1993) e tantos outros para constituir a análise e as considerações finais que se 

apresentarão em seguida. 

Para realizar a análise dos corpora previamente definidos, foi escolhido o método 

qualitativo, aplicado a partir da análise de conteúdo das checagens de notícias selecionadas e 

da análise comparativa entre as checagens realizadas pelas páginas Fato ou Fake e UOL 

Confere. Segundo Ana Carolina Temer (2011), a análise de conteúdo é feita de forma 

sistemática e tem como objetivo a descrição direta do conteúdo, trabalhando com regras 

predefinidas. Para Kripendorff (1990), citado por Fonseca Júnior (2006), a análise de conteúdo 
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engloba diversos fatores: os dados e a forma como se apresentam para o pesquisador; o contexto 

dos dados, os conhecimentos do pesquisador e o objetivo para a realização da referida análise. 

Para Temer (2011), “a realização de uma Análise de Conteúdo deve se fundamentar na 

compreensão do quadro social em que esta comunicação está efetivamente inserida, 

transcendendo a ideia dos efeitos intencionais dos processos comunicativos mediados” 

(TEMER, 2011, p.415). Na presente pesquisa, além das perspectivas teóricas, foram 

considerados também a linguagem, o meio pelo qual as checagens foram veiculadas e sua 

objetivação para a produção da análise de conteúdos.    

Segundo Fonseca Júnior (2006), a análise de conteúdo é subdividida em três fases: 

pré-análise, que consiste no recorte e no planejamento da forma como a análise será concebida; 

exploração do material, que é, precisamente, a análise do conteúdo selecionado; e o tratamento 

dos resultados obtidos e a interpretação. Em nosso trabalho de análise de conteúdo desta 

pesquisa, foram considerados os elementos que compõem as páginas, marcas ou expressões 

utilizadas pelos editores para caracterizar o conteúdo checado, a linguagem textual e os métodos 

de contra argumentação adotados pelos veículos para refutar as informações inverídicas. 

Fonseca Júnior (2006) também ressalta a importância de selecionar para a análise 

conteúdos que exprimam melhor as características objeto a ser estudado; no caso deste estudo, 

foram selecionados casos de checagens de fake news com maior repercussão e que, de acordo 

com a interpretação dos autores, representaram melhor as fake news e checagens que circularam 

durante o período eleitoral brasileiro do ano de 2018. 

Para confrontar os trabalhos de checagens de fatos realizados pelo Fato ou Fake e 

pelo UOL Confere, foi realizada também uma análise comparativa do material selecionado. O 

objetivo da adoção deste método, seguindo as perspectivas de Lipjhart (1975), é apresentar uma 

relação entre as variáveis existentes nas checagens das duas páginas da web escolhidas para 

compor o estado da arte deste trabalho. De acordo com Lipjhart (1975), uma das formas 

importantes de realizar uma boa análise comparativa é aumentar significativamente a 

composição da análise e escolher conteúdos similares para serem analisados.  

 

Neste contexto, comparável significa: semelhante em um grande número de 

características importantes (variáveis) que se deseja tratar como constantes, mas 

dessemelhante no que diz respeito a essas variáveis que se deseja relacionar uma a 

outra. Se tais casos comparáveis podem ser encontrados, eles particularmente 

oferecem boas oportunidades para a aplicação do método comparativo, porque 

permitem o estabelecimento de relação entre umas poucas variáveis, enquanto muitas 

outras variáveis são controladas (LIPJHART, 1975, p. 11) 
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Para a contemplação do método e estabelecimento de elementos comparativos entre 

as análises propostas, foram selecionadas 11 (onze) checagens de informações promovidas por 

cada um dos dois sites, sendo todas elas veiculadas em um mesmo período — 31 de agosto a 

28 de outubro de 2018 — e todas refutando informações falsas que giravam em torno de um 

mesmo tema — as eleições presidenciais brasileiras de 2018. Dessa forma, busca-se garantir a 

eficácia do método escolhido para realização da parte empírica do trabalho.  

 

5.2.   Procedimentos para a análise dos corpora  

 

Devido à amplitude do tema escolhido para abordagem nesta dissertação — fake 

news e a reação dos media à circulação de notícias falsas — e, consequentemente, do enorme 

volume de fake news  e checagens de fatos que poderiam ser utilizadas como exemplos para a 

realização das análises, optamos por fazer um recorte temporal do período eleitoral do pleito de 

2018 para a presidência do Brasil.          

O período eleitoral de 2018 foi notoriamente marcado pela divulgação massiva de 

notícias falsas envolvendo os candidatos ao pleito, conforme alertado anteriormente por 

pesquisadores56, órgãos públicos57 e, posteriormente, noticiado por diversos veículos de 

comunicação585960 como um fator que gerou impacto real nas eleições de 2018.   

Segundo a BBC Brasil61, representantes do WhatsApp chegaram a se reunir com 

representantes do TSE para decidir quais medidas seriam cabíveis a fim de mitigar a circulação 

de notícias falsas diretamente relacionadas ao período eleitoral. Segundo o veículo, o WhatsApp 

afirma que baniu centenas de milhares de contas somente no período eleitoral no Brasil.  

 

Nos meses que antecederam o processo eleitoral, segundo o porta-voz, além das 

mudanças em grupos e mensagens encaminhadas, houve um investimento em 

ferramentas de detecção de comportamento suspeito de usuários, como o volume de 

mensagens enviadas, a repetição de conteúdos, discursos de ódio ou ofensas e quantas 

                                                 
56 Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/561758-PESQUISADORA-

ALERTA-PARA-PROPAGACAO-DE-NOTICIAS-FALSAS-DURANTE-PERIODO-ELEITORAL.html> 

Acesso em 8.jan.2019. 
57 Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2018/jovem-eleitor/em-ano-eleitoral-

fuja-das-fake-news > Acesso em 8.jan.2019. 
58 Disponível em: < https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/eleicao-das-fake-news-mentiras-que-te-

contaram-e-os-impactos-na-campanha/> Acesso em 8.jan.2019. 
59 Disponível em: < https://exame.abril.com.br/brasil/disseminacao-de-fake-news-para-atacar-candidatos-marca-

eleicao/ >. Acesso em 8. Jan.2019. 
60 Disponível em: < https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-10-29/10-fake-news-das-eleicoes.html>. 

Acesso em 08.jan.2019. 
61 Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45897170 >. Acesso em 8.jan.2019 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/561758-PESQUISADORA-ALERTA-PARA-PROPAGACAO-DE-NOTICIAS-FALSAS-DURANTE-PERIODO-ELEITORAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/561758-PESQUISADORA-ALERTA-PARA-PROPAGACAO-DE-NOTICIAS-FALSAS-DURANTE-PERIODO-ELEITORAL.html
http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2018/jovem-eleitor/em-ano-eleitoral-fuja-das-fake-news
http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2018/jovem-eleitor/em-ano-eleitoral-fuja-das-fake-news
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/eleicao-das-fake-news-mentiras-que-te-contaram-e-os-impactos-na-campanha/
https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/eleicao-das-fake-news-mentiras-que-te-contaram-e-os-impactos-na-campanha/
https://exame.abril.com.br/brasil/disseminacao-de-fake-news-para-atacar-candidatos-marca-eleicao/
https://exame.abril.com.br/brasil/disseminacao-de-fake-news-para-atacar-candidatos-marca-eleicao/
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-10-29/10-fake-news-das-eleicoes.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45897170
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vezes este usuário foi excluído ou bloqueado por interlocutores. (BBC BRASIL, 2018, 

p.1).  

 

Em meados do segundo turno da corrida presidencial brasileira, uma nova denúncia 

veio à tona corroborando a teoria de que a difusão de fake news  nas redes sociais durante o 

período eleitoral repercutiria em um impacto nas urnas: no dia 18 de outubro, o jornal Folha de 

S. Paulo publicou uma denúncia de que uma série de empresários teriam comprado pacotes de 

disparo de mensagem em massa contra o PT62. 

 

A Folha apurou que cada contrato chega a R$ 12 milhões e, entre as empresas 

compradoras, está a Havan. Os contratos são para disparos de centenas de milhões de 

mensagens. As empresas apoiando o candidato Jair Bolsonaro (PSL) compram um 

serviço chamado "disparo em massa", usando a base de usuários do próprio candidato 

ou bases vendidas por agências de estratégia digital (FOLHA DE S. PAULO, 2018, 

p.1).  

 

 

O uso de algoritmos para detectar apoiadores e críticos e direcionar as mensagens 

a um público específico também foi apontado na denúncia feita pelo jornal.    

Outro fator que atestou o boom das fake news e, consequentemente, das checagens 

de informações no período eleitoral de 2018 foi a publicação63 feita por uma das páginas 

selecionadas para a realização deste estudo de casos, a Fato ou Fake. No texto, fala-se em quase 

mil checagens realizadas durante o período eleitoral. “Equipe fez a checagem de 759 frases 

ditas por políticos e de 200 boatos disseminados na web. São, ao todo, 959 verificações feitas. 

No fim de semana, parceria uniu as principais agências de checagem do país” (FATO OU 

FAKE, 2018b, p.1).    

Apresentados os fatos que evidenciam o impacto das fake news no processo 

eleitoral, fica clara a motivação da escolha pelo período para a análise, cabe aqui esclarecer 

também a delimitação das datas de checagens realizadas — de 31 de agosto a 28 de outubro de 

2018. O período compreende o início da campanha eleitoral na TV e no rádio e o fim das 

eleições presidenciais no Brasil.          

O início da campanha eleitoral neste veículos foi determinante para a delimitação 

dos corpora, uma vez que algumas das fake news checadas estavam diretamente atreladas ao 

início do horário eleitoral gratuito de candidatos à presidência da república.  

        Um exemplo claro foi a fake news difundida a respeito de Maria Amélia de Almeida 

                                                 
62 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-

pelo-whatsapp.shtml >. Acesso em 8.jan.2019. 
63 Disponível em: < https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/29/fato-ou-fake-quase-mil-checagens-na-

eleicao.ghtml >. Acesso em 10.jan.2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/29/fato-ou-fake-quase-mil-checagens-na-eleicao.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/29/fato-ou-fake-quase-mil-checagens-na-eleicao.ghtml
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Teles, a Amelinha. Após figurar um programa eleitoral do Partido dos Trabalhadores, dando 

seu depoimento sobre o período da ditadura, quando foi torturada, foi disseminada uma 

informação falsa de que ela teria sido acusada de assassinar militares, o que foi checado pela 

página UOL Confere: 

 

Figura 12 - UOL Confere checa informação falsa sobre Amelinha 

 

 

Fonte: UOL Confere 

  

Segundo o fact-checker, a informação passou a circular nos sites de redes sociais 

após a aparição de Amelinha no programa eleitoral do então candidato à presidência da 

República, Fernando Haddad (PT).         

Outro exemplo que apresentou a interferência das fake news no Horário Eleitoral 

Gratuito foi a difusão da informação falsa de que Fernando Haddad teria criado um ‘kit gay’ 

para crianças estudantes do ensino público, contendo materiais impróprios para a idade do 

público-alvo. Além das informações inverídicas em circulação na internet, o então candidato à 

presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) afirmou durante entrevista ao Jornal Nacional, 

da TV Globo, que o livro “Aparelho Sexual e cia” faria parte do projeto. O candidato também 
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mencionou o referido ‘kit’ e o atribuiu a Fernando Haddad em sua propaganda eleitoral, mesmo 

após determinação do TSE que o impedia de disseminar esta informação falsa.64  

 

Figura 13- Fato ou Fake checa informação sobre ‘kit gay’ 

 

Fonte: Fato ou Fake 

   

Na checagem, a página afirmou que o referido projeto se chama “Escola sem 

Homofobia” e era voltado para a formação de educadores, sem previsão de distribuição de 

materiais para crianças.  

Para realização das análises a partir do recorte delimitado, foram escolhidos os 

portais UOL Confere e Fato ou Fake devido à relevância apresentada pelos portais na 

sociedade. Pertencentes a grandes grupos de comunicação – Grupo Folha e Grupo Globo, 

respectivamente -, ambos consolidados como importantes veículos para a sociedade brasileira, 

reconhecidos pela qualidade dos trabalhos prestados por seus profissionais e que, ao mesmo 

tempo, tiveram sua credibilidade colocada em xeque devido à parcialidade observada diante de 

uma série de situações, conforme pontuado no capítulo 4 desta dissertação.   

                                                 
64 Disponível em: < https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-ignora-tse-e-volta-a-citar-kit-gay-em-

propaganda/ > . Acesso em 12.jan.2019 

https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-ignora-tse-e-volta-a-citar-kit-gay-em-propaganda/
https://catracalivre.com.br/cidadania/bolsonaro-ignora-tse-e-volta-a-citar-kit-gay-em-propaganda/
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Ambas as páginas de fact checking escolhidas para análise fazem parte de pools de 

veículos que se reuniram para combater a viralização das fake news a partir do jornalismo 

colaborativo. Conforme referenciado na introdução deste trabalho, o Fato ou Fake, que antes 

se chamava É ou não é, ganhou um novo nome quando passou a ser uma ação colaborativa dos 

veículos G1, O Globo, Extra, CBN, Valor, GloboNews, TV Globo e Época; todos pertencentes 

às Organizações Globo. Os veículos se mobilizam em conjunto para realizar as checagens de 

informações.   

Da mesma forma ocorre com o UOL Confere, que faz parte do Projeto Comprova. 

Diferentemente do Fato ou Fake, o Projeto Comprova reúne veículos de diversos grupos de 

comunicação, como, por exemplo, TV Bandeirantes, Gazeta do Povo, Metro, Nova Escola, 

SBT, Estadão, O Povo, Correio do Povo e outros, além do UOL.     

  Diante da pesquisa exploratória realizada a partir deste recorte, foram 

selecionadas 22 checagens de fake news que os autores consideraram mais relevantes para 

retratar evidentemente consideramos que tivessem maior relevância, uma vez que abordaram 

os temas mais polêmicos e mais comentados no período eleitoral. 

 

5.3. Fato ou Fake 

 

Lançada em 30 de julho de 2018, a página Fato ou Fake afirma ter como objetivo 

alertar os brasileiros sobre a disseminação de conteúdos duvidosos na web, classificando o que 

é verdadeiro e o que não é. A partir de um monitoramento das informações que circulam na 

web, em especial nos sites de redes sociais e em redes sociais fechadas, como o WhatsApp, os 

jornalistas dos veículos pertencentes às Organizações Globo se organizam para analisar, apurar 

e averiguar a veracidade destas informações.       

Além do acompanhamento dos jornalistas, os internautas também podem enviar 

sugestões de checagem de informações para o Fato ou Fake. A partir da detecção de um 

conteúdo duvidoso, os jornalistas envolvidos no processo realizam uma nova apuração, são 

ouvidas as pessoas citadas, fontes oficiais e testemunhas de um eventual fato. Para a realização 

da checagem, são definidos três pilares: 

 

Transparência de fontes - o objetivo é que o leitor veja com clareza o caminho de 

apuração percorrido pelo jornalista. Para isso, todas as fontes consultadas durante a 

checagem estarão identificadas no texto, sejam elas pessoas ou instituições. 

Transparência de metodologia - o processo de seleção da mensagem a ser checada, 

a apuração e a classificação da checagem são claras, deixando em destaque o que 
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levou a informação a ser checada, como ocorreu a apuração e o motivo da 

classificação como fato ou fake. 

Transparência de correções - caso haja alguma modificação na checagem que tenha 

comprometido a sua publicação original, essa alteração estará devidamente 

identificada na reportagem. (FATO OU FAKE, 2018, grifo nosso.) 

 

 

Para categorizar as informações checadas, são adotados três selos pelos jornalistas 

da produção:   

 

Figura 14- Selos utilizados para descrever as checagens da página Fato ou Fake 

 

    No caso de informações que se comprovam: 

 
 No caso de informações imprecisas e parcialmente falsas:  

 
 

No caso de informações totalmente falsas: 

 
 

 
Fonte: Fato ou Fake (2018) 

 

  

Segundo a página, o selo “Fato” é utilizado nos casos em que as informações 

checadas são totalmente verídicas e comprovadas por fontes, dados, datas, especialistas e 

envolvidos. O selo “Não é bem assim” é utilizado para descrever informações parcialmente 

procedentes, ou seja, quando há outros dados envolvidos que devem ser esclarecidos para 

compreensão real do conteúdo.  Já o selo “Fake” é adotado para descrever as informações falsas 

que circulam na internet. Para mitigar a circulação de notícias falsas na web, a página também 

conta com um “bot” (robô) em sua conta do Facebook e do Twitter para responder as dúvidas 

do usuário em relação ao que é falso e o que é verdadeiro, caso o tema em questão já tenha sido 

checado pelos jornalistas dos veículos que compõem o Fato ou Fake.    
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Durante a pesquisa exploratória realizada neste trabalho, foram identificadas 

diversas características similares nas checagens realizadas pela página Fato ou Fake. Neste 

tópico, elencamos e descrevemos as principais formas adotadas pelos jornalistas para refutar as 

notícias falsas, sustentar sua argumentação e reafirmar sua credibilidade. Um dos pontos 

observados em meio ao estudo foi a forma como as checagens eram noticiadas, ou seja, como 

era feita a construção da manchete que anuncia que uma notícia é falsa. Dentre as onze fake 

news checadas pelo Fato ou Fake que foram selecionadas para análise de conteúdo, todas as 

manchetes começavam com “É #FAKE” e em seguida eram completadas pela informação falsa 

em circulação, conforme exemplo abaixo. 

 

Figura 15- Checagem do Fato ou Fake sobre urnas sem lacre em Uberlândia (MG) 65 

 

 

Fonte: Fato ou Fake 

A frase, iniciada de modo imperativo, busca reforçar o aval da imprensa para 

determinar o que é ou não verdadeiro para assim reestabelecer uma qualificação de confiável 

para o conteúdo. Como citado no capítulo 4, para Sodré e Paiva (2011) a atividade da imprensa 

como órgão responsável por investigar e transmitir informações é legitimada por um regime de 

veridicção, de forma que sua posição de liberdade absoluta garante todas as outras liberdades. 

Como salientado pelos autores, “A imprensa legitima-se, portanto, por um “regime de 

veridicção” decorrente do preceito das liberdades civis instituídas pela Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão. (SODRÉ, PAIVA, 2011, p.23). No caso mencionado, identificou-se, 

                                                 
65 Disponível em: < https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/28/e-fake-que-urnas-estavam-sem-lacre-

em-escola-de-uberlandia.ghtml >. Acesso em 12.jan.2019. 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/28/e-fake-que-urnas-estavam-sem-lacre-em-escola-de-uberlandia.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/28/e-fake-que-urnas-estavam-sem-lacre-em-escola-de-uberlandia.ghtml
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assim, uma apropriação do discurso de legitimidade da imprensa em todas as checagens 

analisadas, uma vez que em todas elas foi possível perceber no conteúdo apresentado um tom 

de propriedade em relação ao assunto em questão.       

Outra característica passível de observação foi a construção do subtítulo das 

checagens e do primeiro parágrafo do texto. Nas checagens da página Fato ou Fake analisadas 

neste trabalho, o subtítulo e o primeiro parágrafo funcionaram como o bigode e o lead, 

respectivamente, buscando contextualizar a informação falsa em circulação, seguindo a 

estrutura tradicional de uma notícia. O modelo se repete em todas as checagens, o que equivale 

dizer que na construção textual dos fact-checkers também prevalece uma lógica metatextual, 

de modo que as checagens, elas mesmas, se configurariam como metanotícias, ou seja, a 

checagem de uma notícia (ainda que falsa) é divulgada também em forma de notícia, um tipo 

de reafirmação do próprio modo discursivo jornalístico e dos jornalistas. Conforme averiguado 

durante a revisão bibliográfica deste trabalho, Diniz (2016) relembra que a checagem de 

informações é um dos pilares que sustenta o ofício do jornalista, a partir do qual se presume a 

função de trazer à tona informações verídicas e confiáveis. (DINIZ, 2016).   

Uma observação recorrente na pesquisa exploratória também foi a utilização pelos 

fact-checkers dos recursos de hiperlinks, que redirecionam o leitor para outras matérias e até 

mesmo para outros sites, com o intuito de fortalecer a argumentação apresentada e oferecer 

novas fontes de informação para os leitores. Assim como as demais construções do jornalismo 

na internet, as checagens de fatos se utilizam destas novas formas de complementar a 

informação oferecida ao leitor — hiperlinks, áudios e vídeos, além de textos não-lineares, 

descentralizados e multivocalizados, conforme afirma Dalmonte (2009). No exemplo abaixo, 

os hiperlinks foram utilizados em mais de um trecho: 
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Figura 16- Checagem do Fato ou Fake sobre empresa contratada pelo TSE 66 

 
Fonte: Fato ou Fake 

 

 

 

A forte movimentação de discussões políticas nas redes sociais durante o período 

eleitoral e consequente difusão de informações falsas levou seis agências de checagem do Brasil 

– Fato ou Fake, Projeto Comprova, Lupa, Aos Fatos, Boatos.org e E-Farsas – a se unirem 

durante o último final de semana do período eleitoral para checar as informações suspeitas. 

Segundo nota de rodapé divulgada pelo Fato ou Fake, o objetivo da ação foi ganhar mais 

agilidade e aumentar o alcance das checagens. Para Christofoletti e Laux (2008), conforme 

mencionado anteriormente, os novos meios de comunicação trazem consigo características 

convencionalmente atreladas à credibilidade jornalística, de forma que os autores consideram 

haver, nos blogs jornalísticos, uma simbiose dos modelos que conferem credibilidade aos 

veículos. (CHRISTOFOLETTI, LAUX, 2008). 

Diante de um cenário de avalanche de fake news, mesmo a concorrência entre 

veículos de empresas distintas é colocada temporariamente de lado em prol do fortalecimento 

do jornalismo profissional e da circulação de informações verídicas. 

 

 

                                                 
66 Disponível em: < https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/27/e-fake-que-socios-de-empresa-

contratada-pelo-tse-tem-ligacao-com-o-pt.ghtml > 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/27/e-fake-que-socios-de-empresa-contratada-pelo-tse-tem-ligacao-com-o-pt.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/27/e-fake-que-socios-de-empresa-contratada-pelo-tse-tem-ligacao-com-o-pt.ghtml
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Figura 17- Trecho de checagem sobre ‘Kit Gay’67 

 

Fonte: Fato ou Fake 

 

 

No caso das notícias que tiveram repercussão ainda mais significativa dentre as que 

mais circularam na web, a página se dedicou a elaborar intertítulos com o intuito de esclarecer 

o contexto real das informações. Um exemplo foi a checagem realizada pela página em relação 

ao chamado ‘kit gay’, cuja referida fake news surgiu a partir da utilização de informações 

inverídicas somadas a desconstrução de um contexto existente — conforme checado pela 

página Fato ou Fake , não havia um kit distribuído a crianças, conforme alegado pelos 

responsáveis por difundir o conteúdo de desinformação, e sim um material direcionado a 

professores e profissionais da educação para combater a homofobia nas escolas, não para 

doutrinar os estudantes, conforme afirmava a mensagem em circulação nas redes sociais. 

A utilização de aspas foi um recurso frequentemente notado durante a pesquisa 

exploratória, sendo utilizado com o objetivo de reforçar a credibilidade da checagem. Outros 

recursos, como vídeos de fontes que desmentiram a desinformação em circulação, também 

foram adotados pela página Fato ou Fake. 

  

                                                 
67 Disponível em: < https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-

criancas-de-seis-anos.ghtml >. Acesso em 12.jan.2019. 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml
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Figura 18- Checagem sobre projeto de lei que retiraria de Nossa Senhora Aparecida o 

título de padroeira do Brasil68 

 

 

             Fonte: Fato ou Fake 

 

Na checagem apresentada acima, referente à notícia falsa de que Jair Bolsonaro e 

Eduardo Bolsonaro teriam assinado projeto de lei que retira de Nossa Senhora Aparecida o 

título de padroeira do Brasil, a página Fato ou Fake apresenta, além das aspas do deputado, um 

vídeo em que ele esclarece o ocorrido, afirmando que não era deputado no período em que o 

projeto de lei foi criado. Pedroso (2004) afirma que a credibilidade jornalística é formada a 

partir da análise e exploração dos fatos e pela busca da imparcialidade por parte do profissional 

responsável pelo conteúdo (PEDROSO, 2004), de forma que aspas e depoimentos detalhados 

corroboram com a credibilidade do profissional e do veículo.  

Na análise do exemplo acima, foi possível observar que a notícia falsa foi 

disseminada a partir de uma montagem em um layout da Folha de S. Paulo, de forma que os 

responsáveis pelo conteúdo buscaram assim agregar mais credibilidade ao que estava sendo 

divulgado. Em outras análises também foi detectada a utilização de padrões jornalísticos nas 

fake news analisadas – meio de difusão similar à de um veículo de comunicação tradicional, 

                                                 
68 Disponível em: < https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-bolsonaro-sugeriu-troca-da-

imagem-de-nossa-senhora-aparecida-e-que-assinou-projeto-de-lei-para-retirada-do-titulo-de-padroeira-do-

brasil.ghtml >.  Acesso em 13.jan.2019. 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-bolsonaro-sugeriu-troca-da-imagem-de-nossa-senhora-aparecida-e-que-assinou-projeto-de-lei-para-retirada-do-titulo-de-padroeira-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-bolsonaro-sugeriu-troca-da-imagem-de-nossa-senhora-aparecida-e-que-assinou-projeto-de-lei-para-retirada-do-titulo-de-padroeira-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-bolsonaro-sugeriu-troca-da-imagem-de-nossa-senhora-aparecida-e-que-assinou-projeto-de-lei-para-retirada-do-titulo-de-padroeira-do-brasil.ghtml
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estrutura textual similar à jornalística, etc -, configurando assim um padrão entre as checagens 

realizadas. Um outro caso similar é a checagem acerca da informação de que o então candidato 

Jair Bolsonaro (PSL) teria sido eleito o político mais honesto do mundo. 

 

Figura 19- Checagem da informação de que Bolsonaro teria sido eleito o político mais 

honesto do mundo69    

 

 

Fonte: Fato ou Fake  

 

Na checagem acima foi possível observar que a informação foi inicialmente 

veiculada em um blog – Folha Brasil - com nome similar ao jornal Folha de S. Paulo. O link 

da notícia falsa foi inicialmente colocado em destaque no mecanismo de busca do Google e 

posteriormente foi retirado – o que traz à tona uma questão levantada por Christofoletti (2018) 

na lista de discussão de pesquisadores da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação 

em Comunicação (Compós) quanto à pertinência do engajamento de páginas como o Google, 

por exemplo, em projetos de checagens de informações, uma vez que a lucratividade atribuída 

a eles provém da viralização de conteúdos — sejam eles verdadeiros ou não.   

Quanto à checagem promovida pela página, cabe observar que a página busca 

apresentar um posicionamento de todas as partes envolvidas no processo, como o Google, que 

não foi o responsável pela publicação da notícia, mas serviu como plataforma para divulgar e 

destacar o conteúdo falso. 

 

                                                 
69 Disponível em: < https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/18/e-fake-que-jair-bolsonaro-foi-

apontado-por-fundacao-como-o-politico-mais-honesto-do-mundo.ghtml > . Acesso em 14.jan.2019. 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/18/e-fake-que-jair-bolsonaro-foi-apontado-por-fundacao-como-o-politico-mais-honesto-do-mundo.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/18/e-fake-que-jair-bolsonaro-foi-apontado-por-fundacao-como-o-politico-mais-honesto-do-mundo.ghtml
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5.4.  UOL Confere 

 

Criada em janeiro de 2017, a página UOL Confere se autodefine como uma 

iniciativa do portal UOL para combater e esclarecer as fake news que circulam na web.  De 

acordo com o blog UOL AD_LAB, antes de criar o UOL Confere, o portal realizou diversas 

experiências de checagens de fatos nas eleições de 2014 e 2016, período em que analisou os 

discursos dos candidatos em questão, contando, em 2016, com o apoio do portal Aos Fatos. 

Ainda segundo o UOL AD_LAB, com o sucesso da iniciativa, o UOL decidiu manter 

uma página permanente dedicada à checagem de informações não apenas para temas políticos, 

mas para quaisquer notícias falsas em circulação na web. O UOL Confere é um dos veículos 

que fazem parte do Projeto Comprova e não disponibiliza aos leitores uma descrição específica 

de suas atividades – metodologia, objetivos, diretrizes, etc. O Projeto Comprova, por sua vez, 

afirma em sua página na web que todos os parceiros desenvolveram, em conjunto, cinco 

princípios básicos para reger as ações da iniciativa: o rigor, a integridade e a imparcialidade, a 

independência, a transparência e a responsabilidade ética.  

A partir de outubro de 2018, quando houve uma reverberação ainda maior das 

notícias falsas na internet, o UOL Confere criou dois selos para identificar conteúdos falsos e 

enganosos: 

 

Figura 20 – Selos adotados pela página UOL Confere 

 

 

 

 

Fonte: UOL Confere 

 

Embora não haja uma explicação para a utilização dos selos apresentados acima, 

nos textos em que as tarjas são utilizadas, há uma explicação para a classificação realizada. Um 

exemplo claro é a checagem abaixo: 
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Figura 21- Checagem de UOL Confere: Malafaia a respeito de Bolsonaro70 

 

 

 

Fonte: UOL Confere 

Além da justificativa acerca do selo escolhido para classificação da informação, 

pode-se perceber a utilização de termos afirmativos – “A publicação é enganosa”, “ou seja” - 

que corroboram com a ideia de agregar credibilidade às mídias tradicionais a partir das 

checagens de informações. Conforme afirmado anteriormente, segundo Bruck (2017), o 

processo de transmissão de informações envolve diretamente a intenção do emissor de 

conquistar e persuadir o leitor em relação a uma ideia ou posicionamento, o que pode impactar 

diretamente no estabelecimento de um contrato de leitura. Estes contratos de leitura – inclusive 

aqueles que envolvem as páginas de checagens de fatos - são firmados quando o interlocutor se 

identifica com elementos apresentados pelo canal em questão (BRUCK, 2017a).  

 

                                                 
70 Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/10/28/video-com-criticas-de-

pastor-malafaia-a-bolsonaro-foi-tirado-de-contexto.htm >. Acesso em 15.jan.2019. 

https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/10/28/video-com-criticas-de-pastor-malafaia-a-bolsonaro-foi-tirado-de-contexto.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/10/28/video-com-criticas-de-pastor-malafaia-a-bolsonaro-foi-tirado-de-contexto.htm
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Figura 22- Checagem do UOL Confere sobre fake news acerca do livro que aborda 

incesto71 

 

 

Fonte: UOL Confere 

 

Na estruturação textual da checagem, é possível observar que o texto já é iniciado 

por uma palavra negativa, reforçando o conceito citado na análise anterior, e posteriormente 

segue uma composição similar à jornalística, contextualizando o leitor acerca das informações 

em circulação e, por fim, apresentando o diagnóstico de que a notícia em questão era falsa. A 

utilização do formato jornalístico pode ser vista como uma forma de reafirmar o papel do 

jornalismo profissional na sociedade, uma vez que, conforme afirmado por Sodré e Paiva 

(2011), a função destes profissionais é, pelo senso comum, transmitir os fatos. (SODRÉ, 

PAIVA, 2011). Adotando assim a estrutura jornalística, a página de checagem reafirma sua 

credibilidade e dos serviços prestados pela imprensa como um todo.  

 

                                                 
71 Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/12/homem-em-foto-com-

gleisi-hoffmann-nao-e-o-agressor-de-bolsonaro.htm >. Acesso em 15.jan.2019. 

https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/12/homem-em-foto-com-gleisi-hoffmann-nao-e-o-agressor-de-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/12/homem-em-foto-com-gleisi-hoffmann-nao-e-o-agressor-de-bolsonaro.htm
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Figura 23– Trecho de checagem do UOL Confere: Homem com Gleisi Hoffman não é 

agressor de Bolsonaro72 

 

Fonte: UOL Confere 

 

No trecho destacado de uma das checagens analisadas, é possível perceber que a 

página UOL Confere se utiliza do recurso de hiperlinks, buscando redirecionar os leitores para 

outras páginas e complementar, assim, as informações ofertadas aos leitores. Também é 

possível observar que, no caso acima, as personagens envolvidas com o fato em questão se 

disponibilizam para colaborar com a realização da checagem, como foi o caso da senadora 

Gleisi Hoffman, que disponibilizou a foto original para a realização da perícia. Seguindo os 

pensamentos de Baudrillard (1991), que afirma que “A única arma do poder é a de reinjetar 

real” (1991), pessoas envolvidas em notícias falsas que circulam na web podem oferecer apoio 

aos fact-checkers, buscando assim mitigar impactos em sua imagem pessoal. 

Nesta checagem também foi possível perceber a adoção de recursos tecnológicos 

para agregar credibilidade às informações. A página UOL Confere afirma em seu texto que para 

checar se a pessoa na foto era ou não o agressor de Jair Bolsonaro (PSL), utilizou um software 

de reconhecimento facial para averiguar se os traços da pessoa retratada na fotografia seriam 

compatíveis aos traços de Adélio Bispo de Oliveira, responsável por um atentado contra Jair 

Bolsonaro (PSL) ocorrido no dia 7 de setembro de 2018.Na mesma checagem também foi 

                                                 
72 Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/12/homem-em-foto-com-

gleisi-hoffmann-nao-e-o-agressor-de-bolsonaro.htm >. Acesso em 16.jan.2019. 

https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/12/homem-em-foto-com-gleisi-hoffmann-nao-e-o-agressor-de-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/12/homem-em-foto-com-gleisi-hoffmann-nao-e-o-agressor-de-bolsonaro.htm
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utilizado um recurso de leitura de dados para confirmar a data, o horário e o local em que a foto 

foi produzida. 

Em outras checagens analisadas também foi possível perceber a adoção de recursos 

tecnológicos similares, como o caso relatado abaixo: 

 

Figura 24– Trecho de checagem do UOL Confere: Homem zombando do preço da 

gasolina não é filho de Lula73 

 

Fonte: UOL Confere 

 

Além de utilizar hiperlinks e uma ferramenta de pesquisa do Google por imagem 

(utilizando um frame do vídeo em circulação nas redes sociais para encontrar o vídeo original), 

a equipe do UOL Confere também utilizou o sistema BetaFace para avaliar a compatibilidade 

do rosto da pessoa responsável pela gravação do vídeo com os quatro filhos do ex-presidente 

Lula. Conforme afirma Träsel (2010), um dos maiores impactos causados pela web e pelas 

tecnologias relacionadas a ela foi o surgimento de novas formas narrativas hipermidiáticas, 

buscando atrair o interlocutor e apresentar novos fatores que comprovam a veracidade do que 

é dito pelo veículo em questão (TRÄSEL, 2010).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/03/homem-que-fez-video-

zombando-do-preco-da-gasolina-nao-e-filho-de-lula.htm > . Acesso em 18.jan.2019. 

https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/03/homem-que-fez-video-zombando-do-preco-da-gasolina-nao-e-filho-de-lula.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/09/03/homem-que-fez-video-zombando-do-preco-da-gasolina-nao-e-filho-de-lula.htm
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Figura 25– Trecho de checagem UOL Confere: OEA não fez auditoria só com PT74 

 

Fonte: UOL Confere 

 

Outra observação frequente nas checagens analisadas foi a realização de 

averiguações a partir da recomendação de leitores e a divulgação dos canais dirigidos ao leitor 

para recebimento de sugestões de checagens. No caso acima, é divulgado o WhatsApp do 

Projeto Comprova, pool de veículos ao qual o UOL Confere pertence, e o e-mail da página 

UOL Confere. Este contexto corrobora com a afirmação de Fernanda Bruno (2009) acerca do 

conceito de vigilância distribuída, ou seja, os interlocutores passam a não apenas produzir 

conteúdos, mas também passam a assumir uma postura de acompanhamento do que circula na 

web, uma vez que as atribuições do processo comunicacional não estão mais concentradas 

apenas nos jornalistas, mas funcionam de forma coletiva, em um processo mais difuso e 

fragmentado. Tal vigilância é praticada “de modo descentralizado, não hierárquico e com uma 

diversidade de propósitos, funções e significações” (BRUNO, 2009, p.2) 

                                                 
74 Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/10/27/oea-nao-faz-auditoria-das-

eleicoes-nem-se-reune-somente-com-o-pt.htm> . Acesso em: 18.jan.2019. 

https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/10/27/oea-nao-faz-auditoria-das-eleicoes-nem-se-reune-somente-com-o-pt.htm
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultimas-noticias/2018/10/27/oea-nao-faz-auditoria-das-eleicoes-nem-se-reune-somente-com-o-pt.htm
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Ainda é possível analisar neste exemplo a presença de um parágrafo ao final que 

explica a parceria entre as agências de checagem no último final de semana do período eleitoral 

brasileiro, buscando combater a circulação de fake news e reforçar a importância do jornalismo 

profissional. 

 

5.5. Análise comparativa: Fato ou Fake x  UOL Confere  

 

A partir das análises realizadas, foi possível levantar informações acerca das duas 

páginas escolhidas para compor os corpora deste trabalho e comparar os dados e as 

metodologias adotadas. 

Um primeiro fator relevante para a comparação das duas páginas foi a existência de 

uma página de apresentação ao público de Fato ou Fake, esclarecendo os objetivos da página, 

como se deu o surgimento, quais as metodologias de checagem utilizadas, etc. Conforme 

apresentado no ítem 5.3 deste estudo, é possível perceber uma estruturação das classificações 

de checagem adotadas pela página, bem como os pilares que definem o trabalho realizado na 

página – transparência de fontes, transparência de metodologia e transparência de correções -, 

de forma que a página busca assegurar ao leitor o caráter verídico do que é veiculado na página. 

Em contraponto, a página UOL Confere  não disponibiliza conteúdo de 

apresentação para o público. Embora o Projeto Comprova, do qual a página faz parte, tenha 

uma definição metodológica e ideológica criada pelos parceiros e disponibilizada no endereço 

da iniciativa na web75, o UOL Confere não possui uma página dedicada à apresentação de 

informações sobre seus métodos e critérios. A confiabilidade e a transparência, segundo Sodré 

e Paiva (2011), citados anteriormente, seguem como prioridade neste novo formato proposto 

pelo jornalismo — a checagem de fatos —, de forma que demonstrar ao interlocutor como o 

trabalho é executado agrega confiança ao conteúdo apresentado.     

Outro ponto importante identificado na comparação entre Fato ou Fake e UOL 

Confere  foi a utilização de selos para categorizar as informações checadas. Na página Fato ou 

Fake, conforme esclarecido neste capítulo, desde sua criação utiliza três selos para identificar 

as checagens – fato, fake e não é bem assim -, esclarecendo para o público as circunstâncias em 

que cada classificação é utilizada. 

                                                 
75 Disponível em: < https://projetocomprova.com.br/about/about >. Acesso em 19.jan.2019. 

https://projetocomprova.com.br/about/about
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A página UOL Confere, por sua vez, passou a utilizar os selos falso e enganoso em 

meio ao período eleitoral, identificando apenas algumas checagens com as referidas 

classificações. Embora não tenha divulgado nenhum esclarecimento oficial sobre o início das 

identificações e sobre um padrão para a classificação das checagens, todos os textos que contam 

com o selo apresentam, ainda no primeiro parágrafo, uma justificativa para a adoção desta 

identificação. Conforme mencionado por Traquina (2005b), um dos elementos essenciais para 

a elaboração de conteúdos jornalístico é a clareza das informações, bem como, neste caso, dos 

critérios adotados.  

Ainda sobre as metodologias adotadas, ficou claro nesta pesquisa que a página Fato 

ou Fake se utiliza de um padrão para a elaboração dos títulos das checagens, de forma que a 

manchete de todas as peças analisadas se iniciava com a expressão “É #FAKE”, seguida da 

informação falsa contestada na checagem. Na página UOL Confere foi possível perceber que a 

manchete sempre se inicia com uma expressão negativa. Dentre as 11 checagens analisadas, 

seis títulos continham a expressão “não”, dois “é mentira”, e um título com a expressão “é 

boato”, um “são enganosos” e  um “é falsa”.  

A construção textual de ambas as páginas se apresentou de forma similar, seguindo 

os moldes tradicionais do jornalismo, sendo o primeiro parágrafo de todas as checagens 

dedicado a resumir as informações falsas em circulação e esclarecer o principal fator que 

contesta a veracidade do conteúdo. 

O quarto ponto analisado na comparação entre as duas páginas é a utilização de 

aspas e depoimentos de fontes diretamente ou indiretamente envolvidas nas informações falsas 

em circulação. Em ambas as páginas as aspas são utilizadas para credibilizar a checagem. Além 

das fontes diretamente envolvidas, instituições como Google, TSE, MEC e outras também são 

consultadas para construção da checagem, com a justificativa de buscar trazer o maior volume 

de informações factíveis ao interlocutor. 

 Por fim, o quinto fator de observação, também relacionado ao estreitamento da 

confiança do interlocutor no fact-checker, se refere à utilização de recursos tecnológicos e 

cibernéticos para agregar credibilidade ao conteúdo checado. Ambas as páginas aderiram à 

utilização de hiperlinks que redirecionam o leitor para outros textos sobre o tema – sejam na 

própria página de checagem ou em outro site -, ferramenta tradicionalmente reconhecida pelo 

seu uso no ciberjornalismo, bem como a divulgação de vídeos e outros conteúdos, explorando 

as possibilidades de adoção de textos não-lineares e  multivocalizados, conforme assinala 

Dalmonte (2009). 
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A página UOL Confere, no entanto, adotou a utilização de recursos tecnológicos 

ainda mais aprimorados para confecção das checagens, como a utilização dos softwares Beta 

Face e Read Exif Data, utilizados respectivamente para identificar a compatibilidade entre 

rostos e comprovar se a referida pessoa é a mesma que aparece em uma determinada imagem, 

e para identificar a data, o local e o horário em que a foto foi tirada, fortalecendo assim a retórica 

para comprovar ou refutar uma informação em circulação na web.  

A partir dos dados apurados, foi possível apresentar um quadro comparativo dos 

elementos presentes nas checagens de fatos das páginas Fato ou Fake e UOL Confere: 

 

Quadros 3- Comparativo Fato Ou Fake e Uol Confere 

Recurso utilizado Fato ou Fake UOL Confere 

Apresentação da página X  

Justificativa formal para classificações X  

Padronização de títulos X  

Adoção de linguagem jornalística  X X 

Uso de aspas de fontes e instituições X X 

Uso de hiperlinks X X 

Uso de recursos tecnológicos  

(BetaFace e Read Exif Data) 
 X 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 Tem-se, portanto, que as práticas adotadas pelas páginas analisadas são similares, 

exceto no que se refere à padronização de processos, privilegiada pela página Fato ou Fake, e 

a adoção de novos recursos tecnológicos, priorizada pela página UOL Confere, ficando 

evidente, em ambos os casos, as intencionalidades de credibilização das páginas diante do 

interlocutor.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso desta dissertação teve como ponto de partida a seguinte indagação: Que 

ferramentas e estratégias o jornalismo mobiliza para combater a circulação de fake news na 

internet? Nossa pergunta de pesquisa foi motivada, em especial, pela evidente preocupação dos 

chamados media noticiosos tradicionais em combater as notícias falsas. A observação de nosso 

objeto empírico nos levou a outros questionamentos: Como compreender as práticas de 

distribuição e compartilhamento de fake news nos sites de redes sociais? É possível estabelecer 

categorias por meios das quais os criadores e distribuidores de fake news elegem suas temáticas? 

É possível pensar as fake news a partir da noção de valores-notícia? 

Ao longo da pesquisa, pudemos perceber também alterações nos processos de 

produção e distribuição no campo do jornalismo e os impactos causados por esta nova 

configuração do ambiente comunicacional. O conceito de fake news, ainda que não esteja bem 

delineado, passou a ser amplamente difundido e debatido em função do próprio aumento na 

circulação de notícias falsas, especialmente, como é o caso de nosso estudo, em períodos 

eleitorais. Concordamos com Bucci (2017), que entende que a notícia falsa pode ser fonte de 

prazer para quem a dissemina quando o conteúdo corresponde a um contexto previamente 

idealizado pelo divulgador, que ao se deparar com suas crenças em formato de notícia, sente 

que suas teorias foram comprovadas. A divulgação das notícias falsas se dá, principalmente, 

por meio de pessoas conhecidas que compartilham tais conteúdos sem checar a procedência e 

“emprestam” sua credibilidade à informação em circulação.  

Como observado nesta dissertação,  a veracidade de uma notícia é sempre 

questionável, uma vez que a notícia não consiste no fato em si, mas sim na narração de um 

acontecimento, seja ele verdadeiro ou não. Por outro lado, não é à toa que as fake news tentam 

se assemelhar, em termos de sua estrutura narrativa e esteticidade às notícias e querem, elas 

também, ser consideradas como tal, valendo-se de buscas de similaridades inspiradas no 

jornalismo profissional.  O que nos leva, ainda, á questão de que os criadores de fake news, ao 

seu modo e propósitos, parecem também adotar critérios de noticiabilidade. No capítulo 2, em 

que as definições de boato de Kapferer (1993) são equiparadas com as fake news em circulação, 

foi possível averiguar que o impacto e intenções maliciosas são “valores-notícia” comuns aos 

boatos e às fake news, podendo estas serem também criadas a partir de ganchos como a 

negatividade, o extraordinário, a violência, a abrangência, entre outros.      

Pode-se afirmar que com o aumento da participação de outros interlocutores no 

processo de produção e circulação de informações concomitante ao crescimento do número de 
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notícias falsas, o jornalismo tem tentado modos e formas diferentes de oferecer informação à 

população e de reaver a credibilidade da imprensa, desgastada por coberturas tendenciosas e 

divulgação de informações incompletas.           

A checagem de fatos, definida pelo American Press Institute (2015) como uma 

prestação de serviço ofertada por jornalistas e produtores de conteúdo com o objetivo de 

reapurar supostos fatos que estão em circulação na web, com o objetivo de fazer prevalecer o 

conteúdo verdadeiro. A partir da ampliação deste serviço, a reverberação de conteúdos 

produzidos e divulgados pelas grandes mídias, definida por Braga (2006) como resposta social 

, passa a funcionar também para os conteúdos duvidosos em circulação na web, com a checagem 

de fatos promovida pelos fact-checkers.  

Sem uma padronização pré-determinada, as páginas direcionadas à checagem de 

informações seguem, minimamente, algumas ações comuns, como o levantamento de conteúdo 

publicado, consulta de dados oficiais, contato com especialistas no assunto e com as fontes 

envolvidas, seguindo assim uma linha bastante similar à prática jornalística tradicional. Como 

um desdobramento de uma das perguntas centrais do nosso trabalho – sobre a preocupação do 

jornalismo em apresentar uma resposta à circulação de conteúdos falsos, coube discutir nesta 

pesquisa a real intencionalidade dos veículos de imprensa na realização das checagens de 

informações. A adoção de terminologias afirmativas e a construção de frases em tom imperativo 

é compatível com a ideia de que os veículos buscam, por meio da checagem de fatos, garantir 

o status de veículo confiável diante da sociedade. 

A partir da averiguação de notícias falsas com alto índice de repercussão que foram 

divulgadas em modelos similares ao do jornalismo tradicional – tanto no que se refere ao design, 

quanto à forma textual -, a relação direta entre o jornalismo, a publicação de informações 

noticiosas e a existência de ‘fatos reais’ é colocada em xeque, uma vez que com o avanço das 

notícias falsas fica comprovado o impacto real da lógica dos modelos, colocada à frente da 

lógica dos fatos. Ainda que as informações sejam falsas, se o contexto apresentado e modelo 

utilizado (textual e design) transmite ao leitor a ideia de confiabilidade, o impacto torna-se real.  

Para combater as notícias falsas, o jornalismo vem se utilizando das possibilidades 

múltiplas de recursos que atraem o leitor e ao mesmo tempo agregam conhecimento e 

informação de qualidade à população, como vídeos, hiperlinks, áudios, além de softwares que 

proporcionam a análise de dados de imagens e vídeos, averiguando a procedência, data, horário 

e local em que foram produzidos, agregando assim mais credibilidade às informações emitidas 

e buscando, dessa maneira, combater as notícias falsas e seus impactos.    
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Fazemos coro à percepção da necessidade da participação do jornalismo 

profissional na checagem de informações, uma vez que a circulação de informações falsas pode, 

inclusive, prejudicar as informações produzidas e divulgadas pela própria imprensa. Conforme 

apresentado no trabalho, o prejuízo à imprensa fica evidente quando os responsáveis por 

elaborar e difundir as fake news enquadram as informações em templates similares aos de 

veículos da grande imprensa ou utilizam nomes similares, como Folha Brasil, G17, etc.   

Uma das conclusões a que este estudo chegou, no entanto, é de que não basta apenas 

a reapresentação crítica do real/ factual para a sociedade, ou seja, não é suficiente apontar se 

este ou aquele conteúdo é verdadeiro ou não. A começar pelo fato de que o próprio modo de 

presença dos media noticiosos na sociedade – também eles movidos por interesses ideológicos, 

políticos e econômicos – é sempre motivo de forte desconfiança.  Ainda que não se possa 

esquecer esses media oferecem seus produtos – de divulgação de notícias e de checagem de 

conteúdos - a partir do trabalho de profissionais especializados, já há um bom tempo o 

jornalismo perdeu sua anterior legitimidade quase que exclusiva de informar. O que está em 

jogo, na verdade, são questões bem mais amplas do que as novas possibilidades colocadas pela 

web e a portabilidade dos dispositivos. Tem a ver com a função e papel social que o jornalismo 

pode e deve cumprir na nova sociedade da informação, em que o espaço público foi 

tremendamente reconfigurado nas últimas décadas. O que equivale a dizer que a (re) construção 

da credibilidade pela imprensa demanda ações de outra natureza, como, por exemplo, a 

reconstrução e reinserção do jornalismo profissional como referencial. E, claro, como a 

sociedade, posiciona-se criticamente em relação à imprensa. Ou seja, um leitorado cidadão deve 

exigir que além de checagem – pressuposto técnico e ético do trabalho jornalístico – os media 

noticiosos cumpram com qualidade e transparência seu trabalho de informar.    

A atuação da imprensa tradicional como fact Checker discutida recentemente 

(Julho/2018) por diversos pesquisadores da Associação Nacional dos Programas de Pós-

graduação em Comunicação (Compós) em uma lista de discussão por e-mail. No debate, o 

pesquisador Rogério Christofoletti da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) destacou 

que as soluções para mitigar a circulação de notícias falsas deve, sim, passar pela imprensa, que 

pode ser responsabilizada juridicamente pelo dever de informar corretamente a população. Ou 

seja, não se pode desconsiderar que a imprensa, ao fazer o fact-checking, não apenas presta um 

serviço importante à sociedade, buscando minimizar impactos reais das notícias falsas, mas, 

antes, atua no sentido de reafirmar seu papel na sociedade, colocando-se como única instituição 

capaz de noticiar e afirmar o que é verdadeiro e o que não é. Já Afonso de Albuquerque, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), afirmou, na discussão, que a elaboração de uma 
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página de checagem funciona como um contra-ataque da mídia tradicional, buscando um selo 

de veracidade para todos os conteúdos, de forma que o veículo seja considerado capaz de 

determinar o que é e o que não é verdadeiro.       

Investigamos neste estudo o que nos parece ser o empenho do jornalismo 

profissional por reaver a credibilidade perdida, com um discurso enfático e farto de elementos 

comprobatórios na checagem de conteúdos falsos em circulação na web, tentando garantir, 

assim e para si, o destaque neste novo meio. É a retomada de uma cruzada em que o jornalismo 

quer ser a fonte e o principal guardião da verdade. Certo é, no entanto, que por trás dessa 

empreitada, há mais, muito mais que o cumprimento de um papel social. É também atuação 

ideológica e política e, mais ainda, de marketing.  
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