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RESUMO 
 

 
SALDANHA, Murillo. Alfabetização midiática no combate à desinformação: uma 
análise da robô checadora “Fátima”. 2020. 86. Monografia (Jornalismo – Universidade 
Cesumar (Unicesumar), Maringá, 2020.  

 
 
A pesquisa discute como o jornalismo pode utilizar ferramentas relacionadas à 
alfabetização midiática para promover a leitura crítica de informações e conteúdos 
disseminados nos veículos de comunicação tradicionais e na internet. Para isso é 
realizada uma análise do método utilizado pela robô checadora de informações 
“Fátima”, da agência de checagem Aos Fatos. O objetivo é discutir como novos 
projetos de jornalismo, como as agências de checagem e os bots, podem atuar no 
processo de alfabetização midiática e auxiliar no combate à desinformação e à 
desqualificação do jornalismo. O trabalho é baseado em pesquisa bibliográfica e 
pesquisa documental para traçar relações entre os conceitos teóricos e os resultados 
obtidos por meio da pesquisa. Com a análise, o trabalho considera a robô “Fátima” 
como mediadora do processo de alfabetização midiática no combate à desinformação 
e à deslegitimação do jornalismo. A inteligência artificial instiga o senso crítico do 
usuário e contribui para a formação de consumidores de informação mais 
responsáveis, o que pode auxiliar na compreensão do papel da imprensa no processo 
de informar.  
 
Palavras-chave: Desqualificação do jornalismo. Checagem. Leitura crítica.   
 



 

 

ABSTRACT  
 
 

The research discusses how journalism can use tools related to media literacy to 
promote critical reading of information and content disseminated in traditional media 
and the internet. For this, an analysis of the method used by the information check 
robot "Fátima", from the check agency Aos Fatos, is performed. The objective is to 
discuss how new journalism projects, such as check agencies and bots, can act in the 
process of media literacy and help combat the disinformation and disqualification of 
journalism. The work is based on bibliographic research and documentary research to 
trace relationships between the theoretical concepts and the results obtained through 
the research. With the analysis, the work considers the robot “Fátima” as mediator of 
the process of media literacy in combat the disinformation and delegitimization of 
journalism. Artificial intelligence instigates the critical sense of the user and contributes 
to the formation of more responsible information consumers, which can assist in 
comprehension the role of the press in the process to inform. 

 
Keywords: Disqualification of journalism. Checking. Critical reading. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com a popularização das mídias sociais e as mudanças nas formas de se 

comunicar, os indivíduos passam cada vez mais a publicar conteúdos nas redes 

sociais. Dessa forma, há uma mudança no fluxo comunicacional, os indivíduos deixam 

de ser apenas receptores de conteúdos e passam a ser produtores. É neste momento, 

quando os veículos de comunicação tradicionais perdem a exclusividade na produção 

de informação, que o contrato social que chancela credibilidade à imprensa começa a 

ser rompido.  

O novo ecossistema comunicacional passa da mídia com poder centralizador 

no período pré-digital para o surgimento de novas plataformas e o crescimento de 

emissores com o advento da internet (SANTOS, 2020). Neste sentido, Jenkins (2009) 

discute a convergência, ou seja, as mudanças na maneira como as mídias atuam, 

como uma transformação cultural em que os consumidores são incentivados a buscar 

informações e estabelecem conexões em um conteúdo de mídia disperso. Nesse novo 

paradigma, as pessoas passam de consumidores passivos para ativos e podem 

escolher o que desejam consumir e quais conteúdos preferem ter acesso.  

No entanto, com esse novo fluxo comunicacional, a informação fica restrita a 

pequenos lugares e a grupos de pessoas, o que gera os nichos e as bolhas de 

informação em que os indivíduos consomem apenas os conteúdos que produzem, 

acreditam somente nas próprias crenças e desqualificam aquilo que vai contra o que 

pensam. É neste sentido que se inter-relacionam o fenômeno da desinformação e a 

pós-verdade. A pesquisa não utiliza o termo “fake news” – exceto quando faz parte da 

discussão de autores – e adota o conceito de desinformação proposto por Wardle e 

Derakhshan (2019). Os autores consideram que o termo “fake news” é ambíguo, não 

abrange os diversos conteúdos falsos disseminados no ambiente virtual e é utilizado 

no contexto político para atacar a imprensa. Além disso, se é news, ou seja, notícia, 

não pode ser falsa.    

A desinformação, a pós-verdade e as mudanças no fluxo comunicacional estão 

ligadas à desqualificação da imprensa. Frente a esse contexto, a problemática que 

perpassa a pesquisa é a seguinte: como a alfabetização midiática pode combater a 

desinformação e a desqualificação do jornalismo? O trabalho argumenta que novos 
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projetos de jornalismo, por meio de tecnologias como a inteligência artificial1, podem 

atuar como mediadores no processo de alfabetização midiática e auxiliar os indivíduos 

a desenvolverem uma leitura crítica das mensagens e informações disseminadas nos 

veículos tradicionais e na internet. Para isso, a pesquisa analisa a robô checadora de 

informações “Fátima”, da agência de checagem Aos Fatos.  

Com foco nas eleições de 2018, a robô foi lançada naquele ano com atuação 

apenas no Twitter, mas hoje está presente também no WhatsApp e no Messenger. A 

inteligência artificial conversa com os usuários dessas redes sociais, envia checagens 

e dá dicas para que os consumidores de informação possam checar de forma 

independente os conteúdos que recebem nas redes sociais. A pesquisa verifica como 

é desenvolvido o método utilizado pela robô para orientar as pessoas a identificar um 

conteúdo falso. Por esse motivo, o trabalho analisa a atuação da inteligência artificial 

no Messenger, única plataforma em que a função de ensinar o usuário a checar está 

em funcionamento.   

O trabalho é baseado em pesquisa bibliográfica e documental. Como orienta 

Gil (2010), a parte bibliográfica foi elaborada com base em material já publicado, como 

teses, dissertações e livros com objetivo de proporcionar fundamentação teórica ao 

trabalho. Além disso, foi feita análise da robô checadora “Fátima”, da agência de 

checagem Aos Fatos. Para a análise, foram submetidos quatro tipos de conteúdo que 

a inteligência artificial realiza checagem: notícia, imagem, vídeo e boato. 

O objetivo geral da pesquisa é discutir como a alfabetização midiática pode 

combater a desinformação e a desqualificação do jornalismo. Para isso, como 

objetivos específicos, o trabalho problematiza as mudanças tecnológicas e os novos 

modos de produção de notícias e a contribuição dessas duas problemáticas para o 

fenômeno da desinformação e a desqualificação do jornalismo; analisa como agências 

de checagem utilizam estratégias de alfabetização midiática no combate à 

desinformação; discute como o desenvolvimento da alfabetização midiática pode 

contribuir para a retomada da credibilidade na imprensa e problematiza características 

incorporadas ao jornalismo profissional como a imparcialidade, verdade absoluta e 

objetividade e como esses aspectos têm sido questionados. 

 
1 Inteligência artificial pode ser considerada como um avanço tecnológico que permite que sistemas 

simulem uma inteligência similar à humana. Com isso, sistemas podem tomar decisões de forma 
independentemente e precisa apoiados em dados digitais. Disponível em:  
https://brasilescola.uol.com.br/informatica/inteligencia-artificial.htm. Acesso em: 24 out. 2020. 

https://brasilescola.uol.com.br/informatica/inteligencia-artificial.htm
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Eleita a palavra de 2017 pelo dicionário britânico Collins2, a expressão “fake 

news”, na maioria das vezes, aparece em discursos que desqualificam o jornalismo e 

buscam limitar a liberdade de imprensa. No Brasil, levantamento da Agência Lupa3 

em 2019 mostrou que o presidente Jair Bolsonaro utilizou o termo “fake news” ou 

“fake” em 31 manifestações feitas nas redes sociais naquele ano. Em 64,5% dos 

casos, ele acusava algum veículo de comunicação ou jornalista por publicar uma 

informação que considerava incorreta. 

É neste cenário de alterações tecnológicas, de mudanças nos modos de 

produção e veiculação de notícias e de ataques constantes à imprensa que os futuros 

jornalistas vão atuar. Dessa forma, é importante que o aluno/pesquisador possa 

discutir essas temáticas em um trabalho de conclusão de curso e apontar ferramentas 

e estratégias que possam ser desenvolvidas para melhorar o cenário da imprensa. 

Em 2018, o relatório do Reuters Institute4 sobre mídias digitais mediu a news literacy, 

ou seja, a capacidade de analisar de forma crítica as notícias e informações que as 

pessoas recebem por diferentes fontes. De acordo com o relatório, pessoas com maior 

competência em news literacy prestam mais atenção nas pistas sobre a credibilidade 

para identificar notícias não confiáveis, no veículo que foi publicado, quem foi o autor, 

quem compartilhou e outras questões. Além disso, o relatório aponta uma relação 

razoável entre a alfabetização para as notícias e certo aumento de confiança na 

imprensa. 

O trabalho foi divido em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta um breve 

histórico do jornalismo até os dias atuais e discute valores como objetividade, 

imparcialidade e o discurso universal incorporados à produção jornalística. Além 

disso, aborda o ecossistema da desinformação com a defesa do fim da expressão 

“fake news” - se é falso, não pode ser notícia. O capítulo ainda discute o fenômeno da 

pós-verdade e, por fim, a desqualificação do jornalismo.  

O segundo capítulo aborda discussões sobre o papel e o lugar que a mídia 

ocupa na vida das pessoas. Posiciona os principais conceitos da intersecção entre 

educação e comunicação e defende a participação ativa dos sujeitos no processo de 

 
2 Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/fake-news-e-eleita-palavra-do-ano-por-dicionario-

collins/. Acesso em: 8 dez. 2020. 
3 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/12/23/bolsonaro-fake-news-imprensa/. 

Acesso em: 27 mar. 2020. 
4 Disponível em: http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-

2018.pdf. Acesso em: 4 abr. 2020. 

https://veja.abril.com.br/mundo/fake-news-e-eleita-palavra-do-ano-por-dicionario-collins/
https://veja.abril.com.br/mundo/fake-news-e-eleita-palavra-do-ano-por-dicionario-collins/
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alfabetização midiática, o que garante o pleno exercício da cidadania, inclusão digital 

e a emancipação dos indivíduos.  

O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos por meio da análise da robô 

checadora “Fátima”, da agência de checagem Aos Fatos. O capítulo mostra como a 

robô apresenta as dicas de checagem a partir do método criado pela agência e situa 

se as orientações podem ser consideradas como estratégias de alfabetização 

midiática. 
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2 COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI? UM BREVE HISTÓRICO DO JORNALISMO   

 

Para discutir sobre problemáticas do contexto atual como desinformação, pós-

verdade e a crise global da comunicação é preciso entender como nasce o jornalismo, 

ou a concepção da qual entende-se até os dias atuais como jornalismo. Neste sentido, 

é preciso analisar em quais contextos surge o jornalismo, as características 

incorporadas e as mudanças no modelo de comunicação. O processo de alterações 

tecnológicas e o surgimento de novos modos de produção de notícias, que 

possibilitaram que mais pessoas pudessem produzir conteúdo, alguns com interesses 

escusos e com objetivo de promover mentiras, contribuem para o fenômeno da 

desinformação e, consequentemente, para a deslegitimação do jornalismo.  

Segundo Guerra (2003), a concepção moderna de jornalismo ganha 

legitimidade no mesmo período do movimento civilizatório que surge na Europa no 

século XVII e se intensifica como padrão no Ocidente no século XIX, período marcado 

pelo Iluminismo. Logo, o jornalismo moderno está ligado à aspectos que marcavam o 

movimento iluminista como a autonomia do indivíduo e a valorização da razão, 

características que ajudaram a formar a sociedade da época e representam valores 

que serão incorporados pela atividade jornalística.  

Apesar disso, o autor afirma que, desde o século XVI, é possível encontrar 

práticas semelhantes ao jornalismo moderno, ainda que embrionárias. Ele cita os 

menanti, na Itália, que organizavam correspondências conhecidas como avvisi para 

príncipes e negociantes, as gazettas, que relatavam diversos acontecimentos, os 

cannards voltados para acontecimentos sobrenaturais e extraordinários e os libelos 

com polêmicas políticas e religiosas. São produtos que estão presentes nas práticas 

jornalísticas atuais, como a notícia, característica presente no avvisi e na gazetta, o 

fait drivers5 dos canards e a opinião do libelo.  

No entanto, apesar de determinadas práticas jornalísticas ainda persistirem 

atualmente e com características que remontam ao surgimento do jornalismo 

moderno, há um novo ecossistema comunicacional, em que emissores e receptores 

traçam conexões onde flui a informação e as possibilidades de contato são 

 
5 Dejavite (2011) explica que fait divers é um termo francês, introduzido por Roland Barthes, que 

significa “fatos diversos”. Se refere às notícias que ganham destaque por serem curiosas, bizarras ou 
inusitadas. 
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expandidas, o que provoca um adensamento da rede e de efeitos culturais e 

econômicos (SANTOS, 2020). No período classificado pelo autor como “pré-digital”, a 

rede de comunicação era formada por veículos de comunicação tradicionais, com 

poder centralizador, que distribuía informação para a esfera pública. Com o advento 

da internet e o surgimento de novas plataformas, outros formatos de produção de 

conteúdo tornaram-se possíveis. Nesse novo fluxo de comunicação, a maior oferta de 

vias de tráfego, a interação e o engajamento ganham destaque.  

 
Nesse novo padrão o que se constata é uma mudança na periferia da rede 
através do aumento de possibilidades de conexão entre os indivíduos. O 
advento de redes e dispositivos móveis, por exemplo, criou um efeito de 
crescimento exponencial de emissores, diversificando canais de 
transferência de informação e possibilitando uma mudança estrutural 
significativa na morfologia da rede e, consequentemente, alterando a 
influência que tal configuração exerce no ambiente social (SANTOS, 2020, p. 
97). 

 
Com essas mudanças no ecossistema comunicacional e os avanços 

tecnológicos, surgem novos formatos de jornalismo. Fenômenos como conexão, 

banda larga e novos aplicativos criam um ecossistema em que o jornalismo e os 

diversos conteúdos produzidos ganham novas características ou novas arquiteturas 

da notícia (FANTE, 2020). Canavilhas (2008) apresenta sete características dessa 

nova arquitetura noticiosa na web: hipertextualidade, interatividade, multimidialidade, 

personalização, memória, instantaneidade e ubiquidade. De acordo com o autor, a 

hipertextualidade se refere a possibilidade de ligação de blocos de texto com links. 

Com a multimidialidade, se torna possível a integração de blocos de informação com 

diferentes conteúdos em texto, fotos, sons, vídeos e infografias. Ligada à 

hipertextualidade, a interatividade está relacionada à possibilidade de o leitor interagir 

com o conteúdo, por meio dos links ou até mesmo dos vídeos e sons. 

No webjornalismo não há periodicidade, mas atualização contínua. Os 

acontecimentos ocorrem a todo momento. Neste sentido, a instantaneidade e a 

ubiquidade estão relacionadas à facilidade de acesso, produção e disponibilização da 

informação. A memória se refere ao volume de informação produzido anteriormente e 

que na web fica disponível para o produtor e consumidor da informação. A 

personalização está ligada à proximidade e pode ser exemplificada pela capacidade 

de oferecer ao indivíduo a notícia que mais lhe interessa, a pré-seleção de assuntos 

ou até mesmo a escolha do formato da página da web, mecanismos que tornam a 

notícia mais personalizada e individual (PALÁCIOS, 2001; CANAVILHAS, 2008). 
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 Bertocchi, Camargo e Silveira (2015) destacam que essa nova arquitetura 

noticiosa não passa apenas pela organização da informação, mas por uma melhor 

experiência para o leitor, que consome o conteúdo em telas de diferentes tamanhos. 

Para as autoras, trata-se de provocar uma nova experiência narrativa para um usuário 

que consome informações em diferentes formatos, desde os digitais, como 

smartphone e computador, até os mais tradicionais como o papel. Nesse sentido, as 

autoras afirmam que os conteúdos “tendem a ser cada vez mais abertos, misturáveis 

(mashable) e acessíveis a partir de diferentes contextos, com distintos aparelhos e 

redes [...]” (BERTOCCHI, CAMARGO, SILVEIRA, 2015, p. 70).  

Segundo as autoras, as novas possibilidades para o jornalismo promovem 

mudanças sobre o significado do que é contar histórias no digital.  No entanto, não 

significa que jornalistas devem aprender programação ou que máquinas vão escrever 

melhor que jornalistas, mas são oportunidades diferentes para se comunicar melhor. 

Nessa mesma perspectiva, Ramos (2015) considera que as notícias são mecanismos 

que proporcionam experiências a partir dos dispositivos móveis, tanto no espaço físico 

como no espaço numérico. Para a promoção dessa experiência, a autora afirma que 

não basta a pauta6, mas como a pauta poderá ser formatada nos dispositivos móveis. 

Dessa forma, jornalistas precisam compreender que atuam em um cenário de 

múltiplos formatos, possibilidades e que permite conteúdos textuais, audiovisuais e 

interativos.  

A estrutura noticiosa na web fornece a possibilidade de o leitor conduzir a leitura 

na web, o que mostra uma atitude ativa do consumidor de notícias. Dessa forma, o 

modelo tradicional de jornalismo baseado na pirâmide invertida, em que a redação da 

notícia começa pelos dados mais importantes, seguida por informações 

complementares organizadas de maneira descrente de interesse, parece não fazer 

mais sentido na web. Segundo Canavilhas (2006), os leitores tendem a procurar 

informações sobre aspectos da notícia que proporcionem interesse. Nem sempre, a 

hierarquização dos fatos proposta pelos jornalistas será também adotada pelos 

consumidores de notícias. 

 Neste sentido, o autor propõe a pirâmide deitada, em que a notícia é 

organizada por níveis de informação ligados por hiperligações, que permitem ao leitor 

 
6 Pinto (2014) define pauta como uma proposta de reportagem ou projeto de cobertura jornalística.  
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seguir o próprio percurso de leitura. O texto da notícia evolui de um primeiro nível com 

menos informações até o quarto nível com mais informações. Dessa forma, o leitor 

reorganiza a informação de maneira individual e pode escolher fazer a leitura apenas 

das informações que ele tem mais interesse. Apesar disso, Onofre (2016), apoiada 

em Pena (2010), discute que essa interação e atitude ativa do leitor pode ser limitada. 

Com os hiperlinks, por exemplo, o leitor tem a oportunidade de seguir um fluxo de 

leitura diferente. No entanto, são opções pré-estabelecidas pelo autor do conteúdo e 

com objetivo específico, de que o leitor navegue entre conteúdos que reforçam o que 

foi apresentado. A autora considera que a convergência alterou a relação entre 

receptor e produtor de informação, mas essa interação ainda é limitada.  

Para Canavilhas (2008), o processo de produção de notícia na internet se refere 

a uma redação com os leitores e não mais para os leitores. No entanto, ele destaca 

que não se trata de uma redação dos leitores. O cidadão não deve ser o único 

responsável pela publicação de notícias, já que muitas vezes desconhece normas de 

conduta e checagem da informação, por exemplo. Nessa perspectiva, Onofre (2016) 

afirma que o profissional de jornalismo se diferencia do cidadão por ter o domínio das 

técnicas, mas é preciso que ele esteja conectado aos conhecimentos do ambiente 

digital e, dessa forma, visualize oportunidades proporcionadas pelas novas 

ferramentas da comunicação e considere internautas e redes sociais como possíveis 

fontes e que podem colaborar com jornalismo.  

Dessa forma, é possível perceber que o cenário atual do jornalismo passa por 

dois desafios: apostar na interatividade e participação do público de forma que os 

jornalistas também participem do processo de produção da notícia e incluir os 

profissionais nas possibilidades proporcionadas pela web. Além desses dois aspectos 

de caráter mais prático, as mudanças nas formas tradicionais de distribuição da 

informação apontam para discussões sobre o questionamento de valores 

incorporados às condutas dos jornalistas, tema que será abordado na próxima seção.  

 

2.1 VERDADE, IMPARCIALIDADE E OBJETIVIDADE  

 

Verdade, imparcialidade, objetividade e neutralidade são características 

incorporadas pelo jornalismo e que permeiam até os dias atuais, talvez em menor ou 

grande escala, o que se pretende discutir nesta seção, a conduta dos profissionais. É 

comum que jornalistas recorram a essas características para justificar as escolhas que 
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fazem ao produzir uma reportagem, desde as escolhas dos entrevistados, da 

elaboração do título, até a escolha das informações mais importantes de determinado 

fato. Se os profissionais “escolhem”, dentro de determinados valores-notícia7, regras 

e princípios editoriais o que deve ganhar destaque em um determinado fato, como 

pode-se falar, então, em imparcialidade?   

Guerra (2003) aponta que o caráter opinativo do jornalismo desempenhou 

papel importante na esfera pública, mas se enfraquece com a legitimação do 

jornalismo moderno. Com isso, o caráter informativo do jornalismo ganha força no 

século XIX em grande parte dos Estados Unidos. De acordo com o autor, é nesse 

período que a separação entre fato e opinião ganha legitimidade e a objetividade 

passa a moldar o processo de conduta do profissional.  

Ele apresenta três razões que justificam a adoção da objetividade. A primeira é 

o fator econômico, pautado na política. Para aumentar o número de leitores, os jornais 

abandonaram características políticas que poderiam restringir os veículos a 

determinados grupos políticos e diminuir a audiência. O segundo motivo é que existia 

na época, de acordo com o autor, um interesse das pessoas pelo consumo de fatos, 

o que garantia lucro e sucesso para o negócio. O terceiro motivo é justamente a 

contribuição dos ideais iluministas que pregavam o uso da razão para autonomia do 

indivíduo. Nesse sentido, é possível perceber que a incorporação da objetividade e da 

neutralidade estava relacionada à fatores econômicos e políticos.   

De acordo com Ribeiro (2002), o jornalismo brasileiro passou por um processo 

de modernização nos anos de 1950. Esse processo foi ocasionado por mudanças 

técnicas e profissionais, influenciadas pelo modelo norte-americano, com a 

incorporação dos valores como objetividade, impessoalidade e o distanciamento do 

material produzido. Segundo a autora, a objetividade surgiu como um mecanismo para 

que o jornalismo brasileiro ganhasse legitimidade e autonomia em relação à política e 

à literatura. Na pesquisa, em que busca relato de profissionais da imprensa da época, 

Ribeiro (2002) destaca que os valores não foram bem recebidos na totalidade, alguns 

acreditavam que o modelo norte-americano não funcionaria no Brasil. A autora 

apresenta, por exemplo, a frase de Nelson Rodrigues, que criou a expressão, “os 

 
7 Wolf (2012) chama os critérios que definem o que pode ser notícia ou não como valores-notícia. O 

grau de noticiabilidade, ou seja, a capacidade que os fatos têm ou não de se tornarem notícia, é 
medido pelos valores-notícia. 
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idiotas da objetividade”. Ele acreditava que retirar a interferência do autor 

empobreceria o texto.  

Segundo a autora, o modelo baseado na objetividade não impediu que o 

jornalismo tivesse um papel político. De acordo com Ribeiro (2002), a imprensa 

sempre teve uma relação muito próxima com a política e os agentes envolvidos. Os 

jornais brasileiros não conseguiram adotar a função de watchdogs8, que fazia parte 

dos ideais norte-americanos de vigilância sobre o Estado. No entanto, deve-se 

considerar que há um papel político diferente daquele modelo exercido até os anos 

50, não se trata de política partidária. O jornalismo, como instrumento de 

transformação social, que molda a agenda pública e, consequentemente, conduz 

acontecimentos, exerce uma função política.  

Segundo Correia (2019), apesar das discussões sobre a relação com a 

verdade, o jornalismo implica em um compromisso com a veracidade. O autor define 

a notícia como “um dispositivo discursivo para dar forma à experiência tal como o são 

um poema, um romance, um livro de histórias ou um conto de fadas” (CORREIA, 2019, 

p. 24). No entanto, ele destaca que o jornalismo permeia entre a cientificidade, ao 

utilizar a linguagem denotativa, e o saber tradicional que reflete algo próximo ao 

cotidiano e está fincado na dimensão da emoção. 

Apesar desse reconhecimento da questão narrativa da notícia, o autor aponta 

alguns fatores que devem ser encarados na análise da questão narrativa das notícias. 

O primeiro deles é a crise do papel que emerge após o ambiente gerado pelo pós-

estruturalismo. A definição de uma verdade entra em conflito com a ideia de múltiplas 

comunidades interpretativas, cada uma constituída por verdades particulares. O 

segundo fator é o confronto com a objetividade jornalística. Nesse sentido, a notícia 

não se trata do espelho da realidade, mas um conjunto de enunciados que auxilia na 

construção dessa realidade. Por último, o autor cita a mistura entre jornalismo e 

entretenimento, com o surgimento de programas sensacionalistas e com apelos à 

emoção. 

Miguel e Biroli (2010) apresentam uma crítica a noção da imparcialidade 

jornalística e do ideal do discurso universal. Os autores afirmam que a noção de 

 
8 Jornalismo como “cão de guarda” da sociedade frente às ações do Estado e injustiças. Disponível 

em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/o-cao-de-guarda-da-sociedade/. 
Acesso em 8 dez. 2020. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/o-cao-de-guarda-da-sociedade/
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imparcialidade é perigosa, pois reforça a opressão e nega a pluralidade de vozes e 

discursos. De acordo com os autores, além de ser algo inatingível e ocultar as redes 

de diferenciação, o ideal de discurso universal/parcial do jornalismo desconsidera que 

todo discurso, inclusive da mídia, é situado socialmente, ou seja, tem marcas de uma 

rede complexa de relações, crenças e ideais. Neste sentido, os critérios que definem 

o que deve ser considerado notícia refletem a perspectiva social dos jornalistas. Logo, 

determinados temas vão ganhar mais visibilidade e outros tendem a ser silenciados.  

 
Ao apresentar-se como um discurso fundado em categorias universais, o 
discurso jornalístico contribui para tornar invisíveis as discordâncias e as 
diferenças que constituem um público efetivamente plural. Ao apresentar sua 
posição como não situada socialmente, os jornalistas ocultam o fato de que 
sua perspectiva incorpora e ativa os pressupostos que naturalizam a ordem 
social e a política estabelecida (MIGUEL; BIROLI, 2010, p.74).  

 
Segundo os autores, apesar de algumas leituras críticas sobre objetividade e 

imparcialidade surgirem nas últimas décadas, o discurso universal/imparcial é um 

aspecto presente nas rotinas produtivas e o que proporciona legitimidade social e 

credibilidade para o jornalismo. No entanto, esses valores parecem ser 

desconsiderados atualmente. Inclusive, são por esses valores que o jornalismo é 

deslegitimado, pelo que determinados agentes acusam ser “falta de imparcialidade”.  

Os valores incorporados ao exercício do jornalismo se mostram frágeis, mas 

ganham destaque diante do avanço da desinformação. Para Miguel (2019), as “fake 

news” (termo utilizado pelo autor) e a indústria de fact checking são fenômenos que 

contribuem para a ideia de que há uma verdade factual e que precisa ser disseminada 

pelos jornais. Além disso, ignoram a seleção de informação, formação de agenda e o 

caráter social dos emissores. “Cumpre observar que, ao recorrer às agências 

especializadas em fact checking, o jornalismo reduz sua própria pretensão à posição 

de guardião da veracidade factual e a transfere a terceiros” (MIGUEL, 2019, p. 50 e 

51).  

Dessa forma, o autor diz que a indústria de fact checking surge no Brasil não 

como uma resposta às informações falsas, mas como contributo da imprensa, para 

reforçar os valores como a objetividade. Segundo ele, seria uma resposta às 

acusações de que a imprensa contribuía com a direita. O autor afirma que surge no 

Brasil uma relação entre aparelho repressivo, mídia e “fake news” (termo utilizado pelo 

autor).  
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Informações contrárias a Lula e ao PT eram vazadas por policiais, 
procuradores ou juízes e repercutidas com alarde no noticiário; ou, então, a 
informação, apresentada como um furo de reportagem, motivava uma 
investigação da polícia ou do ministério público. Isso criava o clima de opinião 
propício para que organizações da extrema-direita produzissem seu próprio 
material – versões exageradas das notícias iniciais ou simples mistificações 
–, ancoradas na credibilidade original dos funcionários públicos e do 
jornalismo profissional. A mídia gerava, portanto, o ambiente para que as fake 
news prosperassem. Sem a reiterada afirmação de que Lula era o chefe e o 
PT, uma quadrilha criminosa, as histórias sobre seus filhos serem 
proprietários de grandes empresas ou ele possuir contas bilionárias no 
exterior teriam mais dificuldade para se propagar (MIGUEL, 2019, p. 52). 

       
Neste sentido, baseado em características como objetividade, neutralidade e 

verdade, o formato de jornalismo é moldado em um contrato de mediação cognitiva 

entre a realidade e os indivíduos. Os valores-notícia se referem a seleção fatos para 

atender as demandas dos consumidores (GUERRA, 2003).  No entanto, o que parece 

ocorrer hoje é um desprezo pela verdade, originado talvez por parte dos consumidores 

de notícias. A demanda dos consumidores parece se alterar para conteúdos sem 

veracidade, que atendem apenas os interesses próprios, como uma espécie de 

Iluminismo ao contrário, onde as crenças e os mitos tomaram o espaço da razão e 

minaram com a autonomia crítica dos indivíduos.  

Frente a este contexto e as problemáticas relacionadas ao discurso universal 

do jornalismo é preciso esforço dos profissionais e do ambiente acadêmico para 

reconhecer o jornalismo como um mecanismo que não apresenta a realidade, mas 

trata-se de construções dessa realidade e reforço dos modos sociais. Isso não 

significa dizer que falta compromisso com a veracidade ou a ética, mas que é 

necessário reconhecer o discurso situado socialmente do jornalismo, marcado por 

crenças e ideais, e promover a diversidade nas redações, na tentativa de formar 

veículos mais plurais e combater a deslegitimação do jornalismo. Esse talvez seja um 

primeiro passo, de uma série de questões sobre conduta e prática, que o jornalismo 

precisa se debruçar na tentativa de reconquistar espaço no ecossistema da pós-

verdade e da desinformação. 

 

2.2 DESINFORMAÇÃO: “PARE DE DIZER FAKE NEWS”  

 

As pesquisas teóricas para a realização deste trabalho levaram à materiais 

acadêmicos que, em grande parte, apresentaram a expressão “fake news” para 

abordar sobre mentira, desinformação e conteúdos falsos disseminados no novo 
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ecossistema midiático. No entanto, alguns pesquisadores e responsáveis por 

iniciativas que buscam combater a desinformação questionam o termo e afirmam que 

“fake news” é uma expressão vaga e ambígua no contexto de diversas alterações 

comunicacionais e até mesmo no cenário complexo da política. Dessa forma, o 

trabalho vai utilizar o termo desinformação ou outras expressões correlatas para tratar 

da problemática proposta.    

“Pare de dizer “fake news”. Não está ajudando.” Esse é o título de um artigo9 

publicado em 2017 pelo diretor do Centro de Mídia Cívica do Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts (MIT), Ethan Zuckerman. No texto, ele afirma que o termo “fake 

news” é vago, ambíguo, abrangente e ajudava o governo de Donald Trump que 

associa o termo à veículos da imprensa e jornalistas. No artigo, ele defende maneiras 

de combater a desinformação, mas afirma que é necessário criar mídias que ajudem 

na compreensão da realidade complexa e levem a analisar diferentes perspectivas 

para fugir do cenário em que indivíduos buscam apenas notícias que confirmam 

pontos de vista e crenças adotadas.   

Os dados apresentados por Ethan Zuckerman mostram uma mudança do 

significado da expressão após a eleição de Trump. Segundo ele, o Media Cloud, 

ferramenta desenvolvida pelo MIT Media Lab e Berkman Klein Center de Harvard, 

mostra que o termo “fake news”, entre novembro e dezembro de 2016, estava 

associado às redes sociais como o Facebook. Em janeiro de 2017, a narrativa passou 

para o canal de notícias CNN após o presidente utilizar o termo contra o veículo. É 

neste momento que o termo “fake news” aparece e começa a ser associado, 

perigosamente, a divulgação de fatos que discordassem de Donald Trump.  

Em “Jornalismo, fake news & desinformação: manual para educação e 

treinamento em jornalismo”, publicado pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o termo “fake news” é descartado. A 

palavra news se refere a notícias, que significam informações verificáveis e de 

interesse público. Nesse sentido, a expressão “notícias falsas” prejudica a 

credibilidade da informação, que atende a verificabilidade e o interesse público, como 

é o caso do jornalismo. A expressão também é limitada dentro do contexto classificado 

no relatório produzido por Wardle e Derakhshan (2019) como “desordem da 

 
9 Artigo disponível em: http://www.ethanzuckerman.com/blog/2017/01/30/stop-saying-fake-news-its-

not-helping/. Acesso em: 24 ago. 2020 
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informação”. Portanto, a presente pesquisa optou por utilizar termos como conteúdo 

falso e desinformação.  

A relação de conteúdos com informações incorretas ou que propagam a 

desinformação é extensa: abrange texto, sátira e paródia, manchetes click-bait10, uso 

enganoso de legendas, vídeos, gráficos e imagens. Existe o conteúdo verificado que 

é compartilhado fora do contexto, conteúdo impostor (quando o nome de um jornalista 

ou logotipo do veículo é usado por pessoas sem conexão com eles) e conteúdo que 

é fabricado e manipulado. Logo, o contexto é mais complexo do que o termo “fake 

news” sugere.  

A expressão “fake news” também limita o problema apenas aos conteúdos em 

texto, enquanto imagens, gráficos e vídeos dificilmente são considerados. No 

ciberespaço, onde a multimidialidade é predominante, o visual também pode ser 

persuasivo. No Brasil, durante a campanha eleitoral em 2018, 24 veículos se uniram 

no projeto de jornalismo colaborativo Comprova, apoiado pelo First Draft11. O projeto 

criou uma linha de WhatsApp para que as pessoas pudessem enviar dicas de 

conteúdos que poderiam ser investigados.  

De acordo com relatório final com avaliação de impacto do projeto12, em 12 

semanas o WhatsApp do Comprova recebeu 105.078 mensagens com informações 

suspeitas em vários formatos. Segundo o relatório, a maioria, quase 50 mil, era 

arquivo de imagem, geralmente real, mas com alguma legenda. Documentos oficiais 

ou notícias verdadeiras fora de contexto também eram comuns. No entanto, arquivos 

em textos representavam pouco mais de 20 mil mensagens. 

Para abranger o espectro classificado por Wardle e Derakhshan (2019) como 

“desordem da informação” e contrastar com a informação correta e de interesse 

público, que tem origem no jornalismo, os autores propõem três novas categorias: 

desinformação, informação incorreta e má-informação.  

A informação incorreta é quando a pessoa divulga uma informação falsa, mas 

acreditando que é verdadeira. Desinformação é uma informação falsa e a pessoa que 

reproduz sabe que é falsa. Trata-se de uma mentira intencional e que resulta em 

 
10 Também chamado de “caça-clique”, trata-se de uma tática para gerar tráfego online por meio de 

conteúdos enganosos ou sensacionalistas. Disponível em: https://bit.ly/2ItrQ8f. Acesso em: 26 ago. 
2020.  
11 Iniciativa sem fins lucrativos, First Draft surgiu em junho de 2015, com objetivo de fornecer 

orientações no combate à desinformação. 
12 Disponível em: https://firstdraftnews.org/wp-

content/uploads/2019/07/comprova_PORT_web_v3.pdf?x89004. Acesso em: 26 ago. 2020. 

https://bit.ly/2ItrQ8f
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/07/comprova_PORT_web_v3.pdf?x89004
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2019/07/comprova_PORT_web_v3.pdf?x89004
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indivíduos desinformados. Baseada na realidade, a má-informação é usada para 

causar danos a uma pessoa, organização ou país. São informações verdadeiras, mas 

que violam a privacidade de uma pessoa sem justificativa de interesse público, o que 

contraria normas éticas do jornalismo. A má-informação é característica, por exemplo, 

de programas sensacionalistas e que violam padrões éticos do jornalismo em busca 

da audiência. 

Dessa forma, como conceituado pelos autores, o trabalho pretende utilizar o 

termo desinformação, por se referir às informações que os produtores sabem que são 

falsas e disseminam com objetivo de causar desinformação entre outros indivíduos. 

Os formatos e interesses são vários e a pesquisa pretende discuti-los nas próximas 

seções.  

 

2.2.1 Apontamentos Importantes Sobre o Fenômeno da Desinformação 

 

Informações falsas não são uma novidade, mas o surgimento da internet e os 

novos formatos possibilitaram mudanças na maneira como as informações são 

produzidas e distribuídas. Segundo Santos (2020), o uso de informações falsas é 

anterior à internet, existem registros da utilização de informações incorretas para 

desestabilizar governos, como na Roma antiga, entre Marco Antônio e Otaviano, e na 

Revolução Francesa. No entanto, o autor considera que a organização em rede 

permite que informações sem nexo ou veracidade sejam produzidas como nunca na 

história. Fatores como volume, velocidade e variedade, associados ao big data, 

contribuem para que os efeitos do fenômeno da desinformação ganhem maior 

intensidade. 

Santos (2020) afirma ainda que com as tecnologias acessíveis e baratas de 

edição e publicação, tornou-se mais fácil produzir e distribuir conteúdo. Com as redes 

sociais, a informação é divulgada de forma cada vez mais rápida devido ao ciclo 

acelerado das notícias e aparelhos celulares. A informação divulgada de forma cada 

vez mais rápida também é repassada em tempo real, sem que seja verificada ou 

contestada por quem recebe.  

Segundo Petrola (2019), o fenômeno das “fake news” (termo utilizado pelo 

autor) se trata de uma disputa de mercado entre jornalismo, imprensa tradicional e 

redes sociais. As redes sociais e diversas plataformas possibilitadas pela internet 

proporcionam um receptor ativo, que produz e consome informação. Neste contexto, 
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indivíduos desenvolvem ações do jornalismo amador, inspiradas no jornalismo 

profissional. Dessa forma, há possibilidade de ter acesso a informações que poderiam 

ser barradas pelos gatekeepers13 da imprensa tradicional, assuntos que seriam 

descartados pelos grandes jornais e que se referem a locais fora dos grandes centros 

urbanos.  

No entanto, Petrola (2019) discute que esses modelos de informação não 

utilizam técnicas similares ao jornalismo profissional como ouvir fontes, fazer a 

separação entre gênero opinativo e informativo, contrapor versões e outras normas 

que dão veracidade e credibilidade ao conteúdo. Dessa forma, há o risco de 

conteúdos, mesmo com informações verdadeiras, causarem desinformação ou 

confusão entre as pessoas. Esse cenário também propicia a disseminação de 

conteúdos falsos de maneira deliberada e intencional, com objetivos específicos.  

Canavilhas e Ferrari (2018) afirmam que as “fake news” (termo utilizado pelos 

autores) não são originadas pela tecnologia e nem surgiram nas redes sociais. Na 

visão dos autores, “as notícias falsas só existem porque as pessoas precisam de 

notícias, verdadeiras ou não, para alimentar as próprias certezas” (CANAVILHAS; 

FERRARI, 2018, p.33). Segundo os autores, com a mudança no paradigma da 

comunicação e os novos consumidores da era da convergência (JENKINS, 2009), as 

formas de ligação entre indivíduos e grupos aumentam, o que leva à comunicação 

horizontal e a quebra de uma característica tradicional dos meios de comunicação. 

Dessa forma, os autores afirmam que a internet proporciona a multiplicidade e 

heterogeneidade das ligações. No ambiente virtual, os indivíduos traçam ligações 

infinitas com variados pontos descentralizados e espaços em movimento. Devido à 

grande quantidade de informação, não há tempo necessário para verificar a 

veracidade do fato. Além disso, os autores destacam que as informações são 

compartilhadas apenas pelo título, os consumidores não leem o texto ou checam a 

fonte. 

No início de outubro de 2020, quando os incêndios no Pantanal foram 

divulgados pelos meios de comunicação, diversos conteúdos falsos foram 

disseminados nas redes sociais. Uma das publicações associava o Movimento dos 

 
13 Traduzido de maneira literal como “guardião dos portões”, Pena (2005) explica que o termo 

gatekeeper se refere ao profissional que vai escolher se determinado fato será noticiado ou não, ou 
seja, é ele quem define se a notícia passa pelo portão. 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o membro da direção nacional do 

movimento, João Pedro Stédile, aos incêndios. Checagem da Agência Lupa14 mostrou 

que a informação era falsa. O texto, com o título “POLÍCIA FEDERAL NA COLA DE 

JOÃO PEDRO STÉDILE DO MST” foi publicado no Facebook e compartilhado por 5,7 

mil pessoas até às 17h30 de 2 de outubro de 2020. A publicação começa com a frase 

“compartilho como recebi” e afirmava que a Polícia Federal estava investigando os 

incêndios e que o superintendente da PF havia dito que existia indícios de que o MST 

e ONGs ligadas à João Pedro Stédile estavam envolvidos. A publicação também faz 

uma referência a uma declaração falsa atribuída Stédile, em que ele ameaçava 

incendiar o Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro. 

Neste caso, além da presença das redes sociais é possível perceber que os 

conteúdos são publicados sem nenhuma preocupação com a checagem. O agente 

que dissemina desinformação pelas redes sociais utiliza um título e publica conteúdo 

com informações atribuídas a Polícia Federal, seguindo características semelhantes 

ao jornalismo, mas deixa explícito, sem nenhum tipo de constrangimento, que apenas 

compartilhou a informação que recebeu. Além dos avanços tecnológicos que 

permitem mudanças no formato tradicional de distribuição da informação e que 

propiciam a criação de um ambiente onde todos produzem e consomem informação, 

existe uma relação de proximidade entre a desinformação e a política, que pode ser 

observada nesse exemplo. Há a tentativa de causar um cenário desfavorável ao MST 

e ONGs, que estariam atuando para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro. A 

publicação também afirma, de maneira falsa, que o membro da direção do MST mora 

na Venezuela, onde o grupo atua à serviço do presidente Nicolás Maduro.    

Vitorino e Renault (2020) propõem uma cartografia da expressão “fake news” 

(termo utilizado pelos autores) em um recorte entre 2017 e 2018, período considerado 

como a irrupção do termo no Brasil. Para os autores, o atual presidente Jair Bolsonaro 

pode ser considerado como um dos principais catalizadores. Na pesquisa, eles 

identificaram que a expressão, assim como em outros países, ganha destaque no 

Brasil em contextos político-eleitorais. No Brasil, durante as eleições de 2018, na 

 
14 Checagem disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/10/02/verificamos-pantanal-mst/. 

Acesso em 28 out. 2020.  

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/10/02/verificamos-pantanal-mst/
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França e Estados Unidos nas eleições de 2017 e na Inglaterra durante o plebiscito do 

Brexit15. 

 
É nesse mesmo ecossistema de circulação de notícias, o qual desconsidera 
o profissionalismo nos procedimentos de produção jornalística, que também 
tem se assentado as estratégias de comunicação e marketing político do 
mundo contemporâneo. Estratégias que por diversas vezes usaram a 
disseminação de fake news como um caminho eficiente para conduzir o 
debate político, estruturando e sendo estruturado pelos movimentos de 
polarização da esfera pública digital, contribuindo para a produção de uma 
persona alinhada ao imaginário de eleitores e com alto potencial de 
elegibilidade (VITORINO; RENAULT, 2020, p. 61).  

 
No campo da política, Dourado e Gomes (2019) afirmam há cada vez mais 

reivindicação de verdades e mentiras. As palavras “verdade” e “mentira” sempre estão 

presentes nas eleições, como mecanismo de autodefesa pelos candidatos. Os autores 

defendem que as “fake news” (termo usado pelos autores) são uma problemática da 

política e não do jornalismo. Apesar disso, eles também consideram que existem 

resquícios desse ecossistema da desinformação sobre o jornalismo, que sofre um 

processo de desqualificação assim como outras instituições.  

De outro lado, Miguel (2019) discute o problema da desinformação no contexto 

da polarização política, da qual o autor considera a imprensa como um estimulador. 

Para o autor, as mudanças no ambiente informacional e a disseminação de 

informações falsas, que intensificam o sentimento de pertencimento a grupos políticos 

e não proporcionam a possibilidade do diálogo, são elementos que fazem parte do 

cenário de crise da democracia. Para especialistas, a desinformação influenciou as 

eleições de 201816. No meio do 2º turno das eleições, por exemplo, a agência de 

checagem Lupa realizou levantamento em conjunto com os professores Pablo 

Ortellado da Universidade de São Paulo (USP) e Fabrício Benvenuto da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) em que mapeou as imagens mais compartilhadas 

em um uma amostra de 347 grupos. O levantamento, divulgado pela Agência Brasil17, 

mostrou que apenas 8% eram verdadeiras.  

 
15 A saída do Reino Unido da União Europeia foi apelidada de Brexit, resultante da junção das 

palavras British e exit. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/13/brexit-entenda-
o-que-e-e-conheca-as-etapas-para-a-saida-do-reino-unido-da-uniao-europeia.ghtml. Acesso em 28 
out. 2020. 
16 Veja mais em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/noticias-falsas-influenciaram-

eleicoes-deste-ano-dizem-pesquisadores. Acesso em: 28 out. 2020.  
17 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/pesquisa-constata-so-8-de-

imagens-verdadeiras-em-grupos-de-whatsapp. Acesso em 28 out. 2020 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/13/brexit-entenda-o-que-e-e-conheca-as-etapas-para-a-saida-do-reino-unido-da-uniao-europeia.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/13/brexit-entenda-o-que-e-e-conheca-as-etapas-para-a-saida-do-reino-unido-da-uniao-europeia.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/noticias-falsas-influenciaram-eleicoes-deste-ano-dizem-pesquisadores
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-11/noticias-falsas-influenciaram-eleicoes-deste-ano-dizem-pesquisadores
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/pesquisa-constata-so-8-de-imagens-verdadeiras-em-grupos-de-whatsapp
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/pesquisa-constata-so-8-de-imagens-verdadeiras-em-grupos-de-whatsapp
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Além disso, no dia 27 de outubro, próximo ao segundo turno, pesquisa do 

instituto Atlas Político divulgada pelo jornal Valor Econômico18 apontou que duas 

notícias falsas alcançaram cerca de 1/3 do eleitorado: a de que o candidato Fernando 

Haddad (PT) teria criado um “kit gay” e a de que o jornal Folha de São Paulo teria sido 

comprado pelo PT. Logo, como apresentado, a problemática da desinformação vai 

além do jornalismo e abala o ambiente democrático.   

 

2.2.2 Como e Por Que Conteúdos Falsos são impulsionados? 

 

Wardle e Derakhshan (2017) classificam em três as fases da desordem da 

informação: criação, produção e distribuição. Além disso, eles consideram que, para 

entender o contexto, é preciso levar em conta três elementos: agente, mensagem e 

intérprete. Os autores defendem que seja questionado quem são os agentes, ou seja, 

os criadores, produtores e distribuidores do conteúdo e qual a motivação. É 

necessário indagar qual era o tipo de mensagem, os formatos e as características e 

qual foi a ação do intérprete, ou seja, de quem recebeu a mensagem. 

O guia para identificação de notícias falsas, produzido pela Public Data Lab e 

a First Draft News, chamado Field Guide to Fake News19, considera que a circulação 

de conteúdos falsos é um aspecto importante que deve ser considerado, já que 

informações falsas não surgem como “fake news”. “Para virar uma notícia falsa, 

precisam mobilizar um grande número de atores – incluindo testemunhas, aliados, 

curtidas e compartilhamentos, bem como oponentes para contestá-las, denunciá-las 

e desmenti-las” (2017, p. 18, tradução nossa)20.     

Fante, Silva e Graça (2020) consideram, a partir da ideia desenvolvida por 

Bakthin, que as “fake news” (termo utilizado pelos autores) se apropriam de 

características da notícia, como gênero discursivo. Para os autores, a notícia e as 

“fake news” podem ser consideradas como gênero discursivo e não apenas gênero 

textual. Na perspectiva bakhtiniana, o gênero discursivo se refere à enunciados 

relativamente estáveis, mas que se evoluem para atender os sujeitos em 

 
18 Disponível em: https://valor.globo.com/politica/coluna/fake-news-anti-pt-alcancam-um-terco-do-

eleitorado.ghtml. Acesso em: 28 out. 2020 
19 Guia disponível em: https://fakenews.publicdatalab.org/. Acesso em 24 ago. 2020 
20 Tradução livre. No original: “To become fake news they need to mobilise a large number of publics 

– including witnesses, allies, likes and shares, as well as opponents to contest, flag and debunk 
them.” 

https://valor.globo.com/politica/coluna/fake-news-anti-pt-alcancam-um-terco-do-eleitorado.ghtml
https://valor.globo.com/politica/coluna/fake-news-anti-pt-alcancam-um-terco-do-eleitorado.ghtml
https://fakenews.publicdatalab.org/
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determinadas situações comunicativas. Neste sentido, deixam de ser gêneros textuais 

fixos e imutáveis, para gêneros discursivos dinâmicos.  

Para a produção de informações falsas, os autores consideram quatro eixos 

fundamentais: o jornalismo; o interesse, que revela o alcance de audiência das 

narrativas; o lugar, geográfico e que pode ser importante pelos interesses culturais e 

a proximidade. A mobilidade também exerce influência sobre a disseminação da 

desinformação. Esse eixo está ligado à conexão da internet e os smartphones. 

“Dotada de equipamentos miniaturizados e conectados, a sociedade interage com as 

mídias, caracterizadas pela ubiquidade” (FANTE; SILVA; GRAÇA, 2020, p. 80).  

Segundo os autores, mesmo que não sejam construídas seguindo os formatos 

do gênero notícia, “fake news” se apropriam dos valores-notícia. Na análise, os 

autores identificaram que as informações falsas se baseiam em valores como 

notoriedade e noticiabilidade, ou seja, produzem conteúdos falsos com uma figura 

relevante em determinado contexto ou segmento da sociedade, seguido por um fato 

que também seria elemento relevante na classificação de uma notícia. Na visão dos 

autores, essa apropriação da estrutura da notícia por parte da desinformação tem 

objetivo de conferir veracidade para o conteúdo disseminado.  

Em um estudo sobre “fake news” (termo utilizado pelos autores) na campanha 

eleitoral de 2018, Dourado e Gomes (2019) levaram em conta quatro elementos que 

são importantes para compreender como conteúdos falsos são impulsionados, não 

apenas no âmbito político. Os autores consideram o contexto de guerrilha informativa, 

os meios e modos de propagação, a mimetização do jornalística e o aspecto político 

do conteúdo. Segundo eles, o surgimento de conteúdos com informações falsas é 

antecedido por tensões informativas, que são baseadas em distorções, teorias 

conspiratórias e boatos sem fundamento sobre o assunto. Um grupo mobilizado sobre 

um assunto sensível, podendo ser de cunho ideológico ou não, forma um ambiente 

propício para a disseminação de conteúdos falsos.  

 
A guerrilha de desinformação mantém a temperatura política em alta, a 
atenção coletiva sobre o tema concentrada e os nervos à flor da pele e 
suscetíveis a qualquer novo estímulo, que são as condições fundamentais 
para a propagação viral em larga escala de qualquer narrativa falsa sobre 
qualquer assunto (DOURADO; GOMES, 2019, p. 38 ). 

 
Esse cenário de guerrilha com a temperatura política em alta pode ser 

percebido após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, em 21 de outubro de 2020, que o 

Brasil não compraria doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório 
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chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Com a negativa do presidente, 

diversos conteúdos falsos sobre a vacina foram disseminados, o que contribuiu para 

manter a atenção coletiva voltada para a decisão de Bolsonaro. A agência de 

checagem de informações Aos Fatos, por exemplo, classificou como falsos conteúdos 

que afirmavam que a CornaVac poderia matar mais que a Covid-1921 ou que a vacina 

alterava o código genético e poderia tornar os voluntários homossexuais22. A agência 

também classificou como falsa a informação de que a CoronaVac e a vacina 

desenvolvida pela Universidade de Oxford foram aplicadas apenas em animais antes 

dos testes em brasileiros23.  

Nessa perspectiva, Wardle e Derakhshan (2017) explicam que o conteúdo que 

mais ganha espaço entre a audiência é aquele que desperta emoções e encoraja 

sentimentos. Esses aspectos impulsionam o compartilhamento de conteúdos falsos 

nas redes sociais entre pessoas que desejam se comunicar com as comunidades ou 

tribos online. As redes sociais, por exemplo, são projetadas para que as pessoas 

sejam ativas por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos, ações movidas 

pela emoção. Dessa forma, como seres racionais, os indivíduos selecionam quais 

postagens vão se adaptar melhor ao círculo social em que estão inseridos. Portanto, 

julgar a credibilidade de uma informação publicada no Facebook, por exemplo, 

depende de novas estratégias cognitivas de processamento das informações.  

Young (2009) estabelece três modelos de difusão da inovação e que podem 

servir como balizadores para o entendimento dos comportamentos dos indivíduos no 

ambiente digital. Tais modelos são classificados em contágio, limiar social e 

aprendizado social, com base em referências de marketing, sociologia e economia. 

No modelo de contágio, os indivíduos adotam inovações quando entram em 

contato com outras pessoas que adotaram. No modelo limiar social, indivíduos adotam 

a inovação quando outras pessoas do grupo também o fazem. Neste caso, as 

informações são disseminadas porque há uma conformidade entre o grupo, para que 

outras pessoas adotem é necessário chegar a um limite ou limiar. Neste sentido, pode 

se encaixar no modelo de limiar social os grupos com determinados pensamentos, 

 
21 Disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-coronavac-pode-matar-mais-que-

covid-19-medico-faz-comparacao-enganosa/. Acesso em 28 out. 2020.   
22 Disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-coronavac-pode-alterar-codigo-

genetico-e-causar-homossexualismo/. Acesso em 28 out. 2020 
23 Disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-vacinas-contra-covid-19-foram-

aplicadas-apenas-em-animais-antes-de-testes-no-brasil/. Acesso em: 28 out. 2020.  

https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-coronavac-pode-matar-mais-que-covid-19-medico-faz-comparacao-enganosa/
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-coronavac-pode-matar-mais-que-covid-19-medico-faz-comparacao-enganosa/
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-coronavac-pode-alterar-codigo-genetico-e-causar-homossexualismo/
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-coronavac-pode-alterar-codigo-genetico-e-causar-homossexualismo/
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-vacinas-contra-covid-19-foram-aplicadas-apenas-em-animais-antes-de-testes-no-brasil/
https://www.aosfatos.org/noticias/e-falso-que-vacinas-contra-covid-19-foram-aplicadas-apenas-em-animais-antes-de-testes-no-brasil/
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ideologias e crenças específicas que disseminam informações somente de acordo 

com o que acreditam. No modelo de aprendizagem social, as pessoas adotam 

determinada inovação quando há evidências anteriores que levam o indivíduo a 

acreditar que a inovação é importante. Ou seja, presume que as pessoas fariam uso 

racional das informações de adotantes anteriores para decidir.    

Pode-se dizer que os modelos de contágio e limiar social são mais presentes 

nas características que formam o comportamento das pessoas no ambiente digital. O 

consumo e a disseminação de informações, verdadeiras ou não, ocorrem, em grande 

parte, sem nenhum tipo de verificação ou análise. O uso racional de evidências 

anteriores - aprendizagem social - dá lugar a exposição e a influência de pessoas ou 

grupos fechados em agendas específicas.  

 

2.3 PÓS-VERDADE: DESMORONAMENTO DA VERDADE E A CRISE DA RAZÃO  

 

O contexto de disseminação de informações falsas leva a refletir sobre o valor 

da verdade, ou melhor, o desmoronamento do valor da verdade. Se a razão e o 

desenvolvimento intelectual, por meio do conhecimento científico, eram a base do 

Iluminismo no século XVIII, conhecido como “Século das Luzes”, a emoção e a crença 

são as características que movem as discussões atuais. Informações divulgadas pelos 

veículos profissionais de comunicação, a ciência e os especialistas são taxados como 

mentirosos.  

O lema de Kant sapere aude, traduzido para português como ouse saber, 

parece não fazer mais sentido. Para D’Ancona (2018), a melhor expressão que define 

os dias atuais é “ouse não saber”. Esse é o contexto da pós-verdade, escolhida em 

2016 como a palavra do ano pelo Oxford Dictionaries, que definiu o termo como 

“circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião 

pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal”24. 

Para discutir sobre pós-verdade é necessário estabelecer apontamentos sobre 

verdade. No jornalismo, por exemplo, alguns autores descartam a ideia de verdade 

absoluta e apresentam algo como a verdade mais próxima de ser atingível. Sousa 

(2002) aborda o que ele chama de busca da verdade sobre a verdade. Segundo o 

autor, as teorias tradicionais buscam definir a verdade por meio de uma propriedade 

 
24 Disponível em: https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/. Acesso em: 4 abr. 2020 
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hipotética ou característica, seja por correspondência, se há um fato ou realidade que 

corresponda à determinada crença; coerência, algo é verdadeiro se faz parte de um 

conjunto de crenças coerente; verificabilidade, quando a crença pode ser verificada; 

ou pela utilidade da crença, quando há uma relação entre utilidade e verdade, ou seja, 

algo é verdadeiro se é útil acreditar.  

As teorias deflacionistas deslocam a noção de verdade para o campo 

semântico. Para os deflacionistas, conceitos de verdade e verdadeiro não pertencem 

ao campo metafísico, mas da linguagem. Nessa perspectiva, a concepção de verdade 

é redundante e o que se fala sobre é apenas formalidade. De acordo com Sousa 

(2002), quando se fala “é verdadeiro que dois e dois são quatro” é o mesmo que dizer 

que “dois e dois são quatro”. A expressão verdadeiro, por consequência a verdade, 

entra apenas para reforçar o discurso.  

Para o autor, há uma multiplicidade de verdades, algumas que só os indivíduos 

conhecem, outras objetivas que não há como negar e algumas puramente lógicas.  

 
[...] O que parece contradição insanável é que alguém negue as verdades 
absolutas ao mesmo tempo que acredita com fé absoluta nas suas próprias 
verdades relativas. Ou que desconfie da opinião dos outros mas acredite 
cegamente na sua própria opinião. Com certeza que nas questões mais 
difíceis a verdade pode demorar. Mas não se vê como refutar a ideia de que 
é possível descobrir a verdade, embora nunca a verdade final ou absoluta, 
nem tão pouco a verdade sobre tudo o que gostaríamos de saber (SOUSA, 
2002, p. 3 e 4). 
 

Com o desenvolvimento do Iluminismo, no fim do século XVII e início do século 

XVIII, surge a valorização da razão. Se na Idade Média as crenças e o misticismo 

eram a base daquilo que os indivíduos acreditavam, na Idade Moderna o homem 

passa a estabelecer o que é verdadeiro ou não por meio da razão e do conhecimento 

científico. Para Nascimento e Estevam (2016), o Iluminismo, enquanto movimento de 

revolução intelectual, pode ser considerado como um projeto de emancipação. Para 

os intelectuais desse movimento, a partir do uso crítico da razão, o homem poderia se 

libertar de dogmas, superstições religiosas e do moralismo para ganhar autonomia. 

No entanto, os autores afirmam que as aspirações iluministas não passaram 

de desejos que não se concretizaram na modernidade. “Na sociedade atual, o 

pensamento esclarecido, crítico e emancipado, está em regressão, pois se tornou 

pensamento único” (NASCIMENTO; ESTEVAM, 2016, p. 46 e 47). No contexto atual, 

a razão é instrumental, subjetiva e voltada para o domínio. Nesse sentido, os autores 

afirmam que a razão instrumental não visa a busca pela verdade, mas um saber que 
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se volta para a técnica, a produção de instrumentos voltados para a compensação 

econômica e técnicas de domínio. Para Adorno e Horkheimer, citados por Nascimento 

e Estevam (2016), a vitória do nazismo mostra o domínio como inerente à razão. 

Mesmo que a autonomia possa ser conquistada, foi alcançada pelo domínio.    

Segundo Silva (2017), para reafirmar essa autonomia é que os indivíduos 

rejeitam o conhecimento institucionalizado. Há uma crise de confiança e as pessoas 

passam a desconfiar de instituições como o jornalismo e a ciência. Em relação ao 

jornalismo, por exemplo, as pessoas se julgam repórteres e começam a produzir 

conteúdo, mesmo sem o conhecimento técnico e ético que possa garantir a 

verificabilidade e o interesse público.  

Para D’Ancona (2018), a crise da confiança é a base da pós-verdade. Segundo 

o autor, a etimologia do termo pós-verdade é contestada, mas há um consenso de 

que a palavra foi utilizada pela primeira vez em 1922 em um artigo do escritor sérvio-

norte-americano Steve Tesich, na revista The Nation. O escritor afirmou que os norte-

americanos estavam traumatizados com grandes escândalos como Watergate25 e o 

Irã-Contras26 e começaram a abandonar o valor da verdade. D’Ancona (2018) afirma 

que em 2010 o blogueiro David Roberts também apresentou uma leitura semelhante, 

mas relacionada às questões políticas. David Roberts apontou que eleitores 

escolhiam os partidos com base em valores que acreditavam, tinham opiniões de tribo 

e selecionavam fatos que reforçassem aquilo que acreditavam. Na visão do autor, 

essas duas previsões ocorreram em 2016 com a eleição de Donald Trump como 

presidente dos Estados Unidos e a campanha da saída do Reino Unido da União 

Europeia.  

Apesar de serem fatos recentes, D’Ancona (2018) afirma que devem ser 

encarados como sintomas. Para o autor, a era da pós-verdade tem o que ele chama 

de geologia intelectual na filosofia pós-moderna do final do século XX. Segundo ele, 

 
25 Invasão aos escritórios do Partido Democrata americano em Washington, no conjunto de edifícios 

chamado Watergate. O caso ocorreu 1972, ganhou grande repercussão na mídia com a investigação 
dos repórteres do The Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, e culminou com a renúncia 
do presidente Richard Nixon. Com a investigação, foi descoberto que assessores de Nixon 
conduziam um esquema de espionagem para favorecê-lo nas eleições. Disponível em: 
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-escandalo-watergate/. Acesso em 3 ago. 2020. 
26 Escândalo político nos Estados Unidos revelado pela imprensa em 1986, em que funcionários do 

governo de Ronald Reagan estavam envolvidos em uma rede de tráfico ilegal de armas vendidas ao 
Irã, que estava em guerra com o Iraque, em 1985. O dinheiro destas negociações servia para 
financiar Os Contras nicaraguenses e para realizar ações terroristas na Nicarágua. Disponível em 
https://br.historyplay.tv/hoje-na-historia/acontece-o-escandalo-chamado-ira-contras. Acesso em 3 
ago. 2020. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-escandalo-watergate/
https://br.historyplay.tv/hoje-na-historia/acontece-o-escandalo-chamado-ira-contras
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os filósofos desse período entendiam a linguagem e a cultura como “constructos 

sociais”, ou seja, refletiam a distribuição de poder por meio de classe, raça, gênero e 

sexualidade. Neste sentido, o autor questiona, já que tudo pode ser considerado como 

constructo social, o que pode ser categorizado como informação falsa ou até mesmo 

verdade?  

Nesse sentido, se instituiu a crença de que a verdade é aquilo que cada um 

entende sobre ela. “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”, trecho do 

evangelho de João utilizado frequentemente nas postagens do presidente Jair 

Bolsonaro. Algumas vezes, na tentativa de desqualificar informações publicadas na 

imprensa e com artifícios como uso de dados distorcidos. Neste caso, qual é a 

verdade? Em meio à dificuldade de procurar uma definição ou diferenciar o que é 

verdade do que é mentira, Silva (2017) afirma que o termo pós-fato, do sociólogo e 

jornalista Fahard Manjoo, talvez seja a melhor expressão para o momento atual. “É 

mais possível constatar e comprovar fatos do que verdades” (SILVA, 2017, p. 36). 

Segundo ele, a existência de não fatos é antiga. Baseado em exemplos do 

historiador Robert Darnton, ele cita, por exemplo, o anedocta, volume de informações 

falsas disseminadas pelo historiador Procópio em Roma, no século 6 a. C. sobre o 

imperador Justino. No entanto, Silva (2017) destaca que características como a 

velocidade e o baixo custo para disseminar não fatos proporciona um alcance bem 

maior a essas narrativas na atualidade. Nesse mesmo entendimento, D’Ancona 

(2018) lista, além da crise da confiança, a desinformação e o digital como fenômenos 

que dão origem a pós-verdade. 

Para o autor, a desinformação colabora para o cenário da pós-verdade pois a 

função primordial é causar dúvida. A tática é questionar a existência da verdade ou 

de um consenso científico para confundir o público, manter a discussão em 

andamento e impedir que chegue a uma conclusão. De outro lado, a tecnologia é 

instrumento indispensável para a pós-verdade, já que estimula o viés de confirmação 

no lugar da procura pela informação acurada e promove o impulso humano de se aliar 

com aqueles que compartilham das mesmas ideias.  

As bolhas de opinião ou as câmaras de eco são características do digital 

proporcionadas por mecanismos como o algoritmo e que podem ser entendidas como 

propulsoras da era da pós-verdade. Segundo Rech (2017), o algoritmo divide as 

pessoas em bolhas, estabelece os conteúdos que vão ler e oferece aos indivíduos 

conteúdos que reforçam as crenças e ideias adotadas, com objetivo de gerar 



 

   
36 

engajamento. O algoritmo entende que as pessoas são propensas a consumir 

conteúdos que acreditam e, na tentativa de conseguir engajamento e resultado 

financeiro, seleciona conteúdos que os indivíduos vão curtir, compartilhar e replicar.  

Neste sentido, o algoritmo não coloca as pessoas em contato com diferentes 

perspectivas e não proporciona o diálogo. As crenças e valores dos usuários são 

reforçados a tal ponto que eles se fecham naquilo que acreditam, independentemente 

de ser verdade ou não, e iniciam o que o autor chama de um desejo de aniquilação 

do outro. 

 
Eles desejam é a aniquilação do outro, a imposição de seus costumes sobre 
as tribos adversárias. O fenômeno ficou popularizado como bolhas ou câmara 
de eco, nas quais as mesmas opiniões se repetem em infinitos likes, 
esmagando ou expulsando visões dissidentes (RECH, 2017, p.43). 

 
Neste contexto, em meio a enorme quantidade de informações sem nexo e 

autoria, os indivíduos selecionam as verdades e mentiras. O que os jornalistas, a 

imprensa e os especialistas definem como realidade é substituído. Qualquer pessoa 

com acesso a uma plataforma pode produzir e oferecer fatos alternativos, construindo 

outras próprias “realidades”. Todo esse cenário ocorre em um universo digital que não 

é aliado do diálogo e da diversidade de opiniões, mas incentiva o fechamento dos 

indivíduos em grupos com pensamentos semelhantes e promove o linchamento contra 

quem pensa diferente.  

 

2.4 DESQUALIFICAÇÃO DO JORNALISMO COMO ESTRATÉGIA POLÍTICA 

 

O jornalismo já passou por momentos difíceis, como durante o período da 

ditadura militar no Brasil em que jornais eram censurados e jornalistas perseguidos, 

torturados e assassinados. No entanto, o que se percebe no cenário atual é um 

processo de desqualificação do jornalismo apoiado em quatro pilares: desinformação, 

avanço do digital, pós-verdade e o populismo, que tem como base os três aspectos 

anteriores. Para Cunha (2019a), a crise econômica de 2008, com origem nos 

empréstimos bancários imobiliários nos Estados Unidos que provocaram a queda nos 

rendimentos do sistema financeiro mundial, e as políticas do Estado para contê-la que 

socorreram as instituições financeiras colocando em desvantagem o cidadão, 

ameaçaram a globalização e abriram espaço para determinados movimentos 

populares, principalmente de caráter populista. A desconfiança em relação à 
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informação e ao jornalismo, um primeiro sintoma da quebra do contrato de 

credibilidade da sociedade com o jornalismo, está relacionada a este contexto.  

Para a autora, os meios de comunicação operaram durante a crise de 2008 

discursos favoráveis as elites econômicas, as políticas de austeridade e rotularam 

cidadãos dos países em crise, concedendo estereótipos xenófobos e nacionalistas 

como causas da crise. A desconfiança em relação aos meios de comunicação levou 

a atenção da população de democracias ocidentais ou ocidentalizadas para as redes 

sociais. Esse contexto de desconfiança e ascensão comunicacional das redes sociais, 

segundo Cunha (2019a), possibilitou que líderes políticos com grande presença de 

campanha nas redes sociais e traços populistas fossem eleitos.  

Nessa perspectiva, Mello (2020) afirma que eleitores de Bolsonaro e de Trump, 

apoiadores do Brexit e da extrema direita da Europa fazem parte do que ela classifica 

como fenômeno da desesperança. Compartilham um sentimento de exclusão, de que 

outros grupos, principalmente minorias, recebem mais proteção. A autora aponta que 

as políticas identitárias da esquerda nas últimas décadas colaboraram para esse 

sentimento. Atentos a esse cenário, líderes populistas começam a atuar baseados na 

disseminação de mensagens que exploram esse ressentimento e inflamam contra 

grupos, religiões e ideologias.  

Para inflamar as bases em que se apoiam, líderes populistas utilizam diversas 

estratégias de comunicação, principalmente digitais. Cunha (2019a) explica que eles 

mantêm uma comunicação direta com as pessoas pelas redes sociais, criando perfis 

falsos ou recorrendo a disparos de informação falsa. Faz parte da estratégia 

deslegitimar os meios tradicionais, acusando de serem produtores de informações 

falsas, terem interesses escusos e impedir jornalistas de terem acesso às fontes e 

determinadas informações.  

No Brasil, os ataques à imprensa não são recentes, mas se intensificaram 

durante a campanha eleitoral. Como pré-candidato à presidência e então deputado 

federal, Jair Bolsonaro publicou, em 2017, no Facebook, um enfrentamento a 

chamada mídia tradicional, ao dizer que iria utilizar apenas redes sociais para se 

comunicar, para evitar boatos e “fake news”. A desqualificação do jornalismo se tornou 

estratégia de discurso para mobilizar seguidores (VITORINO; RENAULT, 2020).  

Diferentemente das estratégias de controle na era analógica, quando jornais 

eram censurados de forma explícita pela ditadura, novas formar sutis de controle dos 

veículos de imprensa ganham espaço. Santos (2020) explica que são estratégias 
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motivadas pela ideia de que a invisibilidade da intenção traz mais resultados no 

processo de influência dos receptores. Características como volume, velocidade e 

variedade de informação marcam o contexto digital na atualidade.   

 
No ambiente atual há uma organização em camadas sobrepostas de 
emissores. Junto com as fontes oficiais e grande mídia, agora têm papel 
significativo os antigos receptores e consumidores de informação que, 
empoderados com dispositivos móveis e redes, saturam as mídias sociais e 
canais alternativos com sua própria produção de sentido (SANTOS, 2020, 
p.90). 

 
No Brasil, é comum que líderes populistas, a começar pelo presidente e a base 

em que ele tem apoio, utilizem as redes sociais para atacar a imprensa e o jornalismo. 

Inclusive, a máquina pública é utilizada para estes fins. Em julho de 2020, o Facebook 

suspendeu uma rede de contas, ligadas à assessores de Bolsonaro, dos filhos e a 

outros parlamentares do Partido Social Liberal (PSL)27, usadas para espalhar 

mensagens políticas de desinformação. Essa ação do Facebook reforça a existência 

do chamado “Gabinete do Ódio”, uma associação criminosa, comandada por 

assessores parlamentares, alguns assessores especiais da Presidência da República, 

que seria dedicada a disseminar desinformação e ataques coordenados contra 

políticos da oposição, com conteúdos de ódio28 e com objetivos de abalar a ordem 

democrática. Essa atuação coordenada e de ataques nas redes sociais é a principal 

ação da ala ideológica do governo, comandada pelo escritor Olavo de Carvalho.  

O avanço do digital também impõe desafios econômicos ao jornalismo e aos 

meios de comunicação tradicionais. Segundo Cunha (2019b), trata-se da crise global 

da comunicação, que ela também denomina como crise do período pós-televisão, com 

início no final do século XIX. Segundo a autora, um fator que contribui para esse 

cenário se encontra na dificuldade da mídia tradicional em disputar mercado com 

grandes empresas tecnológicas como Google e Facebook, para citar dois exemplos. 

Essas empresas trabalham com um grande volume de dados (big data), conseguem 

 
27 Contas suspensas estavam envolvidas com a criação de perfis falsos e com comportamento 

inautêntico. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/07/08/facebook-
remove-rede-de-contas-falsas-relacionada-ao-psl-e-a-gabinetes-da-familia-bolsonaro.ghtml. Acesso 
em: 25 jul. 2020. 
28 No inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga o esquema de notícias falsas, 

deputados e ex-aliados do presidente forneceram detalhes sobre o modelo de operação do “Gabinete 
do Ódio”. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/07/08/facebook-
remove-rede-de-contas-falsas-relacionada-ao-psl-e-a-gabinetes-da-familia-bolsonaro.ghtml. Acesso 
em: 25 jul. 2020 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/07/08/facebook-remove-rede-de-contas-falsas-relacionada-ao-psl-e-a-gabinetes-da-familia-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/07/08/facebook-remove-rede-de-contas-falsas-relacionada-ao-psl-e-a-gabinetes-da-familia-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/07/08/facebook-remove-rede-de-contas-falsas-relacionada-ao-psl-e-a-gabinetes-da-familia-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/07/08/facebook-remove-rede-de-contas-falsas-relacionada-ao-psl-e-a-gabinetes-da-familia-bolsonaro.ghtml
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diversificar produtos, distribuem em múltiplas plataformas e, consequentemente, 

conseguem a maior fatia das receitas publicitárias. 

Nesse mesmo sentido, D’Ancona (2018) afirma que dificuldades financeiras 

para manutenção da mídia impressa em um contexto digitalizado e traumas que 

colocam em xeque a conduta da imprensa levam a essa crise de confiança, que pode 

ser perigosa neste momento de pós-verdade e desinformação, quando o jornalismo 

se faz necessário.  

 
A tarefa do populismo é simplificar a todo custo, comprimir fatos 
inconvenientes em uma forma preordenada ou excluí-los totalmente. O 
jornalismo tem como tarefas revelar a complexidade, a nuança e o paradoxo 
da vida pública, desmascarar a transgressão e - o mais importante de tudo - 
regar as raízes da democracia com um fornecimento constante de notícias 
confiáveis (D’ ANCONA, 2018, p.45).  

 
A função do jornalismo de revelar a complexidade do momento atual tem sido 

desempenhada em meio à diversos ataques proferidos para a imprensa no geral, mas 

também de forma orquestrada para profissionais responsáveis pela apuração e 

publicação de reportagens que não agradam líderes políticos. Segundo levantamento 

da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj)29, o presidente Jair Bolsonaro 

promoveu 245 ataques contra o jornalismo no primeiro semestre de 2020. Desse total, 

211 foram tentativas de descredibilizar a imprensa, 32 ataques pessoais a jornalistas 

e dois ataques contra a Fenaj. Durante o ano, foram diversas ações do presidente na 

tentativa de deslegitimar a imprensa, chamando de mentirosa, omissa, fake e outras 

expressões. Com apoio do presidente, um humorista chegou a distribuir bananas30 

para a imprensa. Após agressões de apoiadores, estimuladas pelo próprio presidente, 

o Grupo Globo e o Grupo Folha decidiram, em maio de 2020, não enviar mais 

jornalistas para a cobertura do Alvorada31.   

Além dos ataques públicos, há um linchamento virtual com desinformação na 

tentativa de acabar com a reputação de jornalistas por meio de calúnias e difamação. 

 
29 Resultados do levantamento disponíveis em: https://fenaj.org.br/presidente-bolsonaro-promove-

245-ataques-contra-o-jornalismo-no-primeiro-semestre/. Acesso em: 24 ago. 2020 
30 Na ocasião, o presidente não comentou o menor avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 

em três anos, enquanto humorista entregava banana para imprensa. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-ignora-resultado-do-pib-posta-video-em-que-humorista-da-
banana-para-jornalistas-no-alvorada-24285268. Acesso em: 18. jul. 2020 
31 Após agressões, grupos de comunicação decidiram não enviar mais jornalistas para a cobertura no 

Alvorada alegando falta de segurança. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/26/interna_politica,858249/apos-
agressoes-jornais-decidem-nao-enviar-mais-jornalistas-ao-alvorad.shtml. Acesso em: 18 jul. 2020 

https://fenaj.org.br/presidente-bolsonaro-promove-245-ataques-contra-o-jornalismo-no-primeiro-semestre/
https://fenaj.org.br/presidente-bolsonaro-promove-245-ataques-contra-o-jornalismo-no-primeiro-semestre/
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-ignora-resultado-do-pib-posta-video-em-que-humorista-da-banana-para-jornalistas-no-alvorada-24285268
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-ignora-resultado-do-pib-posta-video-em-que-humorista-da-banana-para-jornalistas-no-alvorada-24285268
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/26/interna_politica,858249/apos-agressoes-jornais-decidem-nao-enviar-mais-jornalistas-ao-alvorad.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/05/26/interna_politica,858249/apos-agressoes-jornais-decidem-nao-enviar-mais-jornalistas-ao-alvorad.shtml
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Recentemente, foram vítimas desses ataques de políticos e usuários de redes sociais, 

jornalistas como Miriam Leitão, Vera Magalhães, Patrícia Campos Mello, Constança 

Rezende e outros. Trata-se de um cenário complexo, repleto de diversos fatores e 

agentes e que não é exclusividade do Brasil. No entanto, por aqui há uma 

característica que chama atenção. Os nomes citados anteriormente são apenas de 

mulheres. No cenário brasileiro, os ataques dirigidos a imprensa vêm acompanhados 

de declarações misóginas, sexistas e homofóbicas. 

 No dia 18 de fevereiro, o presidente insultou a jornalista da Folha de S. Paulo 

Patrícia Campos Mello, uma das repórteres que denunciou o uso fraudulento de 

nomes e CPFs para disparos de mensagens em massa no WhatsApp em benefício 

da campanha de Bolsonaro. O presidente atacou: “Ela [Patrícia] queria um furo. Ela 

queria dar o furo [pausa para risos] a qualquer preço contra mim” (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2020). No livro lançado em 2020, a jornalista descreve como atua a 

máquina de desinformação e violência digital contra o jornalismo, principalmente 

contra jornalistas mulheres. Diferentemente da ditadura militar, ela descreve que há 

uma nova forma de censura aos jornalistas “terceirizada para exército de trolls 

patrióticos repercutidos por robôs no Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp” 

(MELLO, 2020, p. 92).   

As críticas de reportagens escritas por jornalistas do sexo feminino não são 

sobre o texto ou apuração, como ocorre em alguns casos com os homens. São 

ataques sobre a aparência, ofensa a honra, ameaça online e vazamento de dados 

pessoais. Para Mello (2020), os ataques direcionados as mulheres estão ligados à 

preconceitos antigos e ao machismo que persiste na sociedade. Além disso, ela afirma 

que os linchamentos virtuais operam como uma espécie de censura informal, uma 

intimidação aos profissionais. A cada produção de uma reportagem investigativa, por 

exemplo, Mello (2020) relata que pensa nos ataques que podem surgir e se pergunta 

se é válido escrever o material. Os profissionais ficam submetidos a uma espécie de 

autocensura, que traz uma série de problemáticas não apenas para jornalismo, mas 

para a democracia.  

Como foi discutido, líderes populistas surgem no contexto mundial com 

discursos xenofóbicos, preconceituosos e, no caso brasileiro, misóginos e sexistas. A 

polarização política, os avanços tecnológicos e as mudanças no modelo de 

comunicação, impulsionados pelas redes sociais, são aspectos que explicam o atual 

contexto político e comunicacional em que parte da sociedade mundial, para não dizer 
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a sua totalidade, está inserida. A essas características pode-se acrescentar a pós-

verdade e a desordem da informação.  

O que está em jogo não é simplesmente o jornalismo, mas o ambiente 

democrático abalado pelo fenômeno da desinformação. Para não ir tão longe, pedidos 

de intervenção militar batem à porta, inflamados por discursos de quem talvez não 

conheça a história brasileira sobre o período da ditadura ou é impulsionado por uma 

rede profissional que dissemina desinformação com objetivo de tumultuar o ambiente 

democrático. Neste sentido, a alfabetização midiática, temática que será abordada no 

próximo capítulo, se faz necessária para proporcionar aos indivíduos uma atitude 

crítica e de apropriação das mensagens e dos meios, para se desvencilharem da 

enorme quantidade de conteúdo sem veracidade no ambiente digital.
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3 QUAL É O LUGAR DA MÍDIA? 

 

A preocupação com a mídia não é nova e nem atual, diversos teóricos se 

debruçaram sobre estudos de recepção na tentativa de entender como as pessoas 

recebiam as mensagens midiáticas. São desses estudos que emergem algumas 

teorias tradicionais como a Agenda Setting e a Teoria Hipodérmica, por exemplo, que 

discutiam o agendamento dos assuntos abordados pelos meios de comunicação e a 

recepção das mensagens, respectivamente. Em 1982, a Unesco publicou a 

Declaração de Grünwald32 em que reconhecia o papel importante dos meios de 

comunicação na vida das pessoas e afirmava que o sistema educativo precisava 

promover a compreensão crítica das mensagens midiáticas entre os cidadãos.  

Mesmo com o passar do tempo, a declaração ainda tem relevância e certa 

atualidade. É verdade que os meios e formatos mudaram e as pessoas passaram de 

receptores à consumidores e sujeitos ativos do processo de comunicação, mas a vida 

na esfera pública e privada continua a ser mediada pelos meios de comunicação. 

Pode-se dizer esse processo segue, atualmente, com mais intensidade devido ao 

número maior de meios, maior oferta, mais capacidade de acesso e maior opção de 

escolha pelo indivíduo (PINTO et al., 2011).  

Ao apresentar conceitos-chave do Resource Guide for Media Literacy, 

elaborado por professores da Media Literacy Association, Pinto et al. (2011) discutem 

os meios como construtores da realidade. O entendimento de que os meios não 

apenas refletem, mas ajudam a construir as realidades sociais e funcionam como 

dispositivos a partir do quais os indivíduos formam a compreensão do mundo.  

Fischer (2006) discute o papel da televisão e da linguagem audiovisual 

televisiva como meio que educa e forma pessoas, o que ela chama de “dispositivo 

pedagógico da mídia”. Segundo ela, a TV é um “processador” do que ocorre na 

sociedade. Tudo é mostrado por ela e ganha significado por ela. Dessa forma, a TV 

se estabelece como um meio de comunicação que possibilita diversas aprendizagens. 

Apesar do foco voltado apenas para a televisão, as discussões da autora ajudam a 

entender o lugar de proximidade que a mídia ocupa na vida das pessoas. 

 
32 Disponível em: http://milobs.pt/wp-content/uploads/2018/06/Declaracao-de-Grunwald.pdf. Acesso 

em 22 set. 2020 

http://milobs.pt/wp-content/uploads/2018/06/Declaracao-de-Grunwald.pdf
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Em um diálogo sobre educação e mídia, Freire e Guimarães (2011) discutem 

sobre o papel dos meios de comunicação e a relação com a escola e o processo de 

aprendizagem. Na perspectiva freiriana, os meios de comunicação, em si mesmos, 

não são bons ou ruins, mas resultados da tecnologia e representam avanços da 

capacidade humana de criação e invenção. No entanto, os autores destacam que é 

preciso questionar a serviço de quem os meios de comunicação operam as 

mensagens. Nesse diálogo, os dois autores discutem sobre o papel da televisão, mas 

a questão proposta por Freire e Guimarães (2011), relacionada à poder e de ordem 

política, pode ser aplicada a qualquer conteúdo, seja veiculado na mídia tradicional ou 

disseminado nas redes sociais. A serviço de quem ou a que interesses essa 

informação atende? Esse pode ser um primeiro passo para uma atitude mais crítica 

frente aos conteúdos disseminados nas redes sociais.  

Segundo Santinello (2020), as relações sociais atuais são complexas e estão 

em constante transformação devido aos usos e a forma como as pessoas se 

apropriam das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)33.  As relações são 

alteradas pelo formato de comunicação, em que as pessoas usam do digital para 

ampliar visões e produzir outras formas de uso das linguagens. No entanto, a autora 

destaca que, apesar de contribuírem para uma possível democratização do acesso à 

informação, tecnologias como computadores e a internet podem ser instrumentos de 

controle social quando o conhecimento é utilizado em benefício próprio. Pode-se 

acrescentar aqui o fenômeno da desinformação, por exemplo, em que a internet e o 

conhecimento de determinados agentes são propulsores de conteúdos que vão 

enganar, de forma orquestrada e mal intencionada, outras pessoas, em alguns casos 

com interesses.    

 
Na dinamicidade de informações e constantes transformações que se 
encontra a sociedade contemporânea, vivencia-se a convergência entre as 
mídias, e verifica-se que as intervenções e apropriações das TIC ocorrem de 
maneira sistemática e contínua, e muitas vezes sem reflexões necessárias 
para os entendimentos de seus efeitos, o que causa conflitos, inseguranças, 
estranhezas nas questões de ordem operacional e conceitual (SANTINELLO, 
2020, p. 30). 

 

 
33 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são entendidas como o conjunto de recursos 

tecnológicos utilizados de forma integrada para facilitar a comunicação e atingir um objetivo comum. 
TICS são usadas em várias áreas como indústria, comércio e educação. Disponível em: 
https://isitics.com/2019/07/01/mas-afinal-de-contas-o-que-e-tics/. Acesso em: 8 dez. 2020. 

https://isitics.com/2019/07/01/mas-afinal-de-contas-o-que-e-tics/
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Nesse cenário de transformações e mudanças, Lévy (2018) considera que nem 

tudo na internet é positivo, mas apresenta uma visão otimista do ciberespaço. No 

entanto, ele afirma que possíveis aspectos negativos como a exploração econômica 

da internet, para citar um deles aqui, não pode ser um fator utilizado para condenar a 

cibercultura. Segundo o autor, os indivíduos devem reconhecer e explorar as 

potencialidades do ciberespaço. Dessa forma, não se pode reduzir as discussões 

sobre o ciberespaço ao reforço das dominações, expansão da economia globalizada 

ou a novas formas de poder e exploração. Para o autor, o ciberespaço também pode 

ser utilizado para o desenvolvimento, participação dos indivíduos e construção de 

inteligência coletiva por meio do compartilhamento de saberes.  

Lévy (2018) define o ciberespaço como “meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores” (LÉVY, 2018, p.17). No entanto, não se trata 

apenas do meio técnico, mas das informações nele presentes e os indivíduos que 

participam. Em relação à cibercultura, o autor define como “conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem justamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 

2018, p.17). O autor explica que o ciberespaço não é formado apenas pela internet, 

mas pelo conjunto que inclui redes independentes de empresas, de associações, de 

universidades e mídias tradicionais como jornais, televisão e ele ainda acrescenta os 

museus e bibliotecas. 

De outro lado, González (2007 e 2008) apresenta uma nova concepção: 

cibercultur@. Segundo o autor, não se trata apenas dos computadores ou internet, 

mas a relação entre os elementos que compõem a expressão: o prefixo grego kyber 

(ciber), a palavra latina cultur e o símbolo @. O autor explica que o termo está 

relacionado à informação, o conhecimento e a capacidade de criar redes para usar 

informação e conhecimento.  

 
[...] cibercultur@ não significa usar intensivamente e de forma acrítica 
computadores e tecnologias digitais. Nem significa, é claro, rejeitá-los por 
causa de sua origem extra periférica. Significa, ao contrário, construir 
dialogicamente todas as técnicas vinculadas ao espírito, à reflexividade 
construída e compartilhada nas redes horizontais de inteligência distribuídas 
em permanente movimento e crescimento (GONZÁLEZ, 2007, p. 36, 
tradução nossa).34  

 
34 Tradução livre. No original: “[...] Cibercultur@ no significa usar intensivamente y de modo acrítico 

las computadoras y las tecnologías digitales. Tampoco significa, desde luego, rechazarlas de manera 
tajante por su origen extraperiférico. Significa, por el contrario, construir dialógicamente toda técnica 
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O autor propõe a expressão cibercultur@ no âmbito de objeto de estudo e como 

valor de empoderamento social. Segundo ele, se não houver desenvolvimento da 

proposta de cibercultur@, experiências de inclusão digital forçadas não vão obter 

resultados. Para isso, o autor defende uma inclusão menos voltada para a tecnologia 

e mais no desenvolvimento humano compartilhado. A cibercultur@ vai contra a 

concepção dominante e propõe a inclusão digital que vai de baixo para cima, conecta 

de dentro para fora e entre as redes das periferias.  

A visão otimista de Lévy (2018) ao discutir sobre a cibercultura desconsidera a 

desinformação na cibercultura como processo orquestrado e com objetivos 

específicos. Ao discutir sobre veracidade dos dados disponíveis na internet, já que 

não há intermediários das publicações no ambiente virtual, o autor afirma que sites 

geralmente ficam hospedados em plataformas que garantem a credibilidade do 

conteúdo e o processo de ranqueamento dos melhores sites garantem a 

confiabilidade da informação. No entanto, não é o que se percebe nos conteúdos 

falsos disseminados nas redes sociais, por exemplo. Existe um perfil, que geralmente 

recebe nome, foto, endereço de email e que fica, de certa forma, hospedado em uma 

plataforma maior como Facebook ou Twitter, por exemplo. Esses fatores não 

impedem que conteúdos falsos e caluniosos sejam disseminados.  

Segundo o autor “a rede é antes de tudo um instrumento de comunicação entre 

indivíduos, um lugar virtual no qual as comunidades ajudam seus membros a aprender 

o que querem saber” (LÉVY, 2018, p. 253). Do lançamento do livro em 1999 até os 

dias atuais muitas coisas mudaram e o se informar com o que quer saber no contexto 

da pós-verdade se tornou perigoso. 

Neste sentido, Cerigatto (2020) destaca que, além do desenvolvimento de 

habilidades como a análise crítica das mensagens midiáticas, se torna necessária a 

inserção dos indivíduos nesse formato participativo proporcionado pelas novas 

mídias. Dessa forma, além de considerar as mídias como dispositivos que auxiliam na 

construção de significados, é necessário diante dos novos contextos comunicativos 

destacar o indivíduo como sujeito participativo das novas mídias. Neste sentido, as 

mídias não ocupam um lugar, mas devem estar integradas aos indivíduos em um 

processo participativo.  

 
ligada al espíritu, a la reflexividad construida y compartida dentro de redes horizontales de inteligencia 
distribuida en permanente movimiento y crecimiento.” 
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3.1 POSICIONANDO CONCEITOS: ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA, MÍDIA-

EDUCAÇÃO E EDUCOMUNICAÇÃO  

 

O documento Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação 

de professores, publicado em 2013 no Brasil pela Unesco, utiliza a expressão 

alfabetização midiática informacional (AMI). A presente pesquisa utiliza o termo 

alfabetização midiática por entender que, frente ao contexto complexo da 

desinformação, pós-verdade e a convergência dos meios, é necessário utilizar uma 

concepção que se aproxime de um processo de alfabetização, próximo a 

alfabetização escolar. Apesar disso, não se trata de ensinar as pessoas a utilizarem 

computadores, smartphones ou outras TICs - o que também é importante. Aqui, trata-

se de um processo de alfabetização para auxiliar os indivíduos na escolha e leitura 

crítica de fontes de informação, proporcionando um caráter ativo e libertador para esse 

processo de alfabetização. 

Em inglês, o termo alfabetização midiática é “media literacy” e em Portugal 

pode ser traduzido como “literacia midiática”. Alguns autores utilizam a expressão 

letramento midiático, que segue os mesmos objetivos da alfabetização midiática. No 

Brasil, a Unesco resolveu traduzir a nomenclatura media and information literacy para 

alfabetização midiática e informacional para se aproximar da expressão usada em 

língua espanhola e praticada na Espanha e em outros países da América: a 

alfabetización informacional ou ALFIN. Por esse motivo, o trabalho utiliza a 

nomenclatura alfabetização midiática e compreende que o termo abrange os objetivos 

do letramento midiático.  

Segundo Pinto et al. (2011), não existe consenso em uma conceituação única 

para a designação que relaciona mídia e educação. Existem conceitos semelhantes 

ao de educação para os meios, outros como literacia midiática, educação para 

comunicação e outros. Na América Latina, são comuns os conceitos de alfabetização 

midiática e educomunicação. De acordo com os autores, alguns teóricos defendem 

que a educação para os meios se refere ao processo e a literacia dos meios é o que 

se atinge por meio desse processo. 

 
Por Educação para os Media entendemos, então, o conjunto de 
conhecimentos, capacidades e competências (e os processos da respectiva 
aquisição) relativas ao acesso, uso esclarecido, pesquisa e análise crítica dos 
media, bem como as capacidades de expressão e de comunicação através 
desses mesmos media. (PINTO et al., 2011, p. 24). 
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Em termos históricos, Pinto et al. (2011) apresentam três orientações para a 

relação entre mídia a educação: proteção, modernizadora ou tecnológica e 

capacitadora. A primeira se refere ao surgimento da educação para as mídias, em que 

a preocupação era proteger crianças e jovens dos “efeitos nocivos” das mídias. Na 

orientação modernizadora, ganha destaque o acesso e o conhecimento técnico para 

uso das tecnologias.  

A abordagem capacitadora diz respeito aos usos e apropriação das mídias, na 

capacitação dos sujeitos que, nesta perspectiva, não são considerados como 

naturalmente críticos e precisam desenvolver essa capacidade. Neste sentido, 

aprender com as mídias não é o mesmo que aprender sobre as mídias. A educação 

midiática está baseada na análise e apropriação crítica das mensagens midiáticas, ou 

seja, em uma perspectiva capacitadora e voltada para aprendizagem sobre as mídias.   

Bévort e Bellloni (2009) explicam que a mídia-educação representa o encontro 

entre os campos da educação e da comunicação, o que exige abordagens 

interdisciplinares e que envolvam teoria e prática. As autoras apresentam a mídia-

educação em duas dimensões, como objeto de estudo, ou seja, a leitura crítica das 

mídias, e ferramenta pedagógica. 

De acordo com as autoras, a mídia-educação surge nos anos de 1950 e 1960, 

na Europa, Estados Unidos e Canadá, voltada para características consideradas 

como políticas e ideológicas das mídias. Educadores e jornalistas se preocupavam 

que as crianças e jovens tivessem uma leitura crítica das mídias, entendimento mais 

voltado para a mídia-educação como objeto de estudo. Com a Declaração de 

Grünwald, em 1982, começa a ser construída a dimensão da mídia-educação como 

ferramenta pedagógica do educador, que se apropria das mídias de modo criativo 

para promover a participação dos indivíduos.      

 
Mídia-educação é definida como uma formação para a compreensão crítica 
das mídias, mas também se reconhece o papel potencial das mídias na 
promoção da expressão criativa e da participação dos cidadãos, pondo em 
evidência as potencialidades democráticas dos dispositivos técnicos de mídia 
(BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1.087). 

 
Segundo Fantin (2011), a mídia-educação está ligada a um saber ativo frente 

às mídias, um cidadão crítico e criativo das mensagens midiáticas. Ela destaca o que 

chama de “cidadania instrumental de pertencimento”. Para a autora, a mídia-educação 

trata-se de uma condição de educação para a cidadania, que garante a 
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democratização das oportunidades no âmbito da educação e acesso e produção de 

saber, o que, segundo a autora, pode reduzir desigualdades sociais.  

Neste sentido, o conceito de mídia-educação proposto por Fantin (2011) passa 

pela interação e avaliação das mídias, mas também pela possibilidade de produção 

de conteúdos midiáticos. A autora explica que a mídia-educação passa pela escola e 

não pode ser reduzida apenas aos meios, já que as mídias ocupam lugar em todas as 

esferas sociais de produção de significados. A autora apresenta a mídia-educação por 

meio de três perspectivas: a perspectiva crítica, que passa pela educação sobre/para 

os meios, a perspectiva instrumental, a educação com os meios, e a perspectiva 

expressivo-produtivo, com a educação através dos meios.  

Soares (2014) também afirma que não há um modelo único de promover a 

educação midiática. Os programas estão ligados ao que foi estabelecido em três 

protocolos básicos que reúnem conceitos e normas: o moral, cultural e o mediático 

(educomunicativo). No final da década de 1990, ocorreu em São Paulo o I Congresso 

Internacional sobre Comunicação e Educação, convocado pelo Núcleo de 

Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (USP). A proposta 

apresentada pelo autor era de que a Media Education tivesse como foco principal o 

processo comunicativo e não exclusivamente a análise dos meios de informação em 

si mesmos. Com isso, surgiu um novo conceito: A educomunicação.  

Na perspectiva educomunicativa, a relação comunicação/educação ultrapassa 

a questão da mídia e abrange também o fator cultural. O conceito da educomunicação 

não fica restrito nos parâmetros educacionais ou comunicacionais, mas na relação 

entre os dois. Segundo Soares (2008), a educomunicação não ganhou intensidade 

apenas por meio do uso das tecnologias na área didática, mas nas lutas contra as 

ditaduras na América Latina e na defesa dos interesses das minorias, como é o caso 

do Brasil, pela luta social pelo direito à expressão. Nesse contexto, o autor explica as 

diferenças dos conceitos de mídia-educação e educomunicação.  

 
O primeiro traduz a preocupação da educação formal com a mídia, tanto no 
sentido de analisá-la quanto no de usá-la como recurso para garantir a 
melhoria da educação, ou mesmo no trabalho dos mestres com seus alunos. 
[...] Já o segundo conceito – o da Educomunicação –, revela a decisão política 
de grupos organizados da sociedade, inicialmente no âmbito da educação 
não-formal, de preparar o cidadão para assumir sua condição de agente 
comunicativo através do reconhecimento e do exercício compartilhado do 
direito universal à expressão. (SOARES, 2008, p. 47 e 48).  
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Para a educomunicação, a media literacy ou a alfabetização midiática é apenas 

um dos aspectos presentes nessa formação mais ampla. Nesse sentido, Marquetto 

(2020) entende a alfabetização midiática como um objetivo, a mídia-educação como 

meio e a educomunicação como método. Segundo a autora, a educomunicação pode 

ser entendida como uma metodologia da mídia-educação, um método de ensinar que 

contempla várias mídias e pode ser usado para diferentes propósitos e objetivos. A 

alfabetização midiática é o resultado da mídia-educação, ou seja, indivíduos com 

posições críticas em relação a leitura das mensagens disseminadas pelas mídias.  

 

3.1.1 Alfabetização Midiática 

 

O documento Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação 

de professores, da Unesco, faz a união entre as áreas da alfabetização midiática e 

alfabetização informacional com um novo conceito: a alfabetização midiática e 

informacional (AMI). A matriz curricular abrange a ideia da alfabetização 

informacional, que se refere ao acesso e uso ético da informação, e o conceito da 

alfabetização midiática, ligado à capacidade de compreender a mídia, avaliar o que é 

disseminado e buscar o engajamento racional com as mídias. A AMI aborda vários 

outros conceitos, como observados na figura 1, chamados pelo documento de 

alfabetização, como a alfabetização televisiva, alfabetização no uso da internet e, 

como já exposto, a alfabetização midiática que será utilizada como termo principal 

neste trabalho. 
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Figura 1: Áreas da alfabetização midiática e informacional (AMI) 

 

Fonte: Unesco (2013) 

 

Nas discussões sobre alfabetização midiática é comum traçar ligações da 

expressão alfabetização com o processo escolar de aprendizagem da leitura e escrita. 

Segundo Buckingham (2015), o termo “literacy”, traduzido para o português como 

alfabetização, tem certo status social e alguns autores defendem que o termo deve 

continuar ligado apenas a escrita. Para ele, o processo de alfabetização midiática está 

ligado à escrita e à leitura da mídia, no sentido de entender como opera e dissemina 

mensagens. O autor afirma que a alfabetização digital não se trata de algo funcional 

ou instrumental, de aprender a utilizar um computador, por exemplo. Ele destaca a 

importância de que as crianças saibam utilizar navegadores, acessar hiperlinks, mas 

não deve se limitar a esses aspectos.  

 
A metáfora da alfabetização - embora tenha seus problemas - fornece um 
meio de imaginar uma abordagem mais coerente e ambiciosa. A crescente 
convergência da mídia contemporânea significa que precisamos abordar as 
habilidades e competências - os múltiplos letramentos - que são exigidos 
pelas formas contemporâneas de comunicação. Em vez de simplesmente 
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adicionar mídia ou alfabetização digital ao menu do currículo, ou dividir a 
tecnologia da informação e comunicação em uma disciplina escolar 
separada, precisamos de uma reconceitualização muito mais ampla do que 
entendemos por alfabetização em um mundo que é cada vez mais dominado 
pela mídia eletrônica (BUCKINGHAM, 2015, p. 33, tradução nossa).35  

 
Nessa perspectiva, o autor apresenta os motivos para adoção da expressão 

“digital literacy”, no português alfabetização digital, e utiliza quatro conceitos extraídos 

da educação midiática: Representação, linguagem, produção e público36. Na visão do 

autor, é importante que nesse processo de alfabetização as pessoas entendam como 

todas as mídias representam o mundo e não simplesmente refletem - como propõe a 

teoria do espelho. Segundo Buckingham (2015), as mídias proporcionam 

interpretações da realidade, que incorporam determinados valores. A linguagem está 

relacionada ao entendimento da gramática utilizada pela comunicação, dos códigos e 

gêneros utilizados. 

 Na produção, ele destaca que é importante que se conheçam as influências 

comerciais, os objetivos e intenções daquele conteúdo produzido. Em relação ao 

público, o autor afirma que a alfabetização precisa que o indivíduo assuma a posição 

de leitor, para entender como as mensagens são direcionadas para determinados 

grupos de pessoas e como esses grupos reagem. Esses quatro conceitos 

apresentados pelo autor podem ser aplicados aos conteúdos disseminados nas redes 

sociais e auxiliar no combate à desinformação.    

Na concepção freiriana, a alfabetização é entendida como um modelo de 

emancipação, uma filosofia radical da alfabetização e da pedagogia. Em um diálogo 

sobre alfabetização, Freire e Macedo (2011) discutem sobre a relação dialética da 

alfabetização, entendida como uma atitude de leitura do texto e leitura do mundo. 

Nessa abordagem, a alfabetização não fica restrita a uma habilidade funcional e 

técnica, de aprendizagem da língua padrão, mas como pré-condição para a liberdade. 

“Ler a palavra e aprender como a escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-

la depois, são precedidos do aprender como “escrever” o mundo, isto é, ter a 

 
35 Tradução livre. No original: “The metaphor of literacy – while not without its problems – provides one 

means of imagining a more coherent, and ambitious, approach. The increasing convergence of 
contemporary media means that we need to be addressing the skills and competencies – the multiple 
literacies – that are required by the whole range of contemporary forms of communication. Rather than 
simply adding media or digital literacy to the curriculum menu, or hiving off information and 
communication technology into a separate school subject, we need a much broader 
reconceptualisation of what we mean by literacy in a world that is increasingly dominated by electronic 
media.” 
36 Tradução livre. No original: Representation, language, production e audience. 
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experiência de mudar o mundo e de estar em contato com o mundo” (FREIRE; 

MACEDO, 2011, p. 83).  

Na introdução do diálogo, Giroux (2011) exemplifica o modelo de alfabetização 

freiriano como “parte de um processo pelo qual alguém se torna auto crítico a respeito 

da natureza historicamente construída de sua própria existência” (GIROUX, 2011, p. 

45). O autor também destaca o caráter político do modelo freiriano de alfabetização, 

ao proporcionar condições para crítica e ação social em situações revolucionárias, 

derrubada de ditaduras ou em processos de reconstrução nacional.  

Neste sentido, o modelo de alfabetização discutido por Freire e Macedo (2011) 

vai de encontro com a proposta de alfabetização midiática e destaca a importância de 

que os indivíduos sejam encarados como sujeitos e não objetos. Além disso, situa a 

alfabetização dentro de uma teoria de produção cultural e do modo que as pessoas 

produzem, transformam e reproduzem significado. Portanto, o modelo emancipador 

se trata da compreensão crítica do texto e do contexto sócio-histórico. “Uma pessoa 

é alfabetizada na medida em que seja capaz de usar a língua para a reconstrução 

social e política” (FREIRE; MACEDO, 2011, p. 197).  

Fantin e Girardello (2009) reconhecem que existe um novo cenário 

comunicacional, onde o cidadão ganha espaço e passa de um consumidor ou 

espectador para um sujeito que participa do processo de comunicação. No entanto, 

elas destacam o aumento das distâncias entre o que chamam de “inforricos” e 

“infopobres”, ou seja, aqueles que têm e os que não têm acesso às tecnologias. As 

autoras ainda afirmam que neste contexto surge um novo tipo de analfabetismo, o 

digital. Nesse sentido, as autoras destacam que é preciso combater o analfabetismo 

funcional e o digital ao mesmo tempo. Segundo elas, sem investimento em escrita, o 

analfabetismo digital persiste, já que o desenvolvimento de técnicas que garantam o 

acesso crítico das mensagens midiáticas e digitais passa pelo desenvolvimento e 

domínio da escrita. No entanto, Fantin e Girardello (2009) destacam que a inclusão 

digital não deve ser restrita à escola ou ao ensino formal.  

Apenas o acesso aos meios e o conhecimento técnico não garantem o 

exercício da cidadania, pois o uso dos meios pode ser crítico ou passivo. “É preciso 

promover condições para o desenvolvimento da autonomia na interação com os 

meios, de forma a favorecer a formação crítica de cidadãos, não apenas de usuários, 

incluindo desenvolvimento de critérios de busca” (FANTIN; GIRARDELLO, 2009, p. 

78). Dessa forma, as autoras entendem o letramento digital como uma prática social, 
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que não fica restrita ao conhecimento técnico dos meios e tecnologias, mas passa 

pela atribuição de significados e leitura crítica das informações. Essa atitude, em que 

o indivíduo deixa o lugar de objeto e passa a ser sujeito na leitura das informações do 

mundo, ou seja, no processo de alfabetização, permite novos conhecimentos e 

contribui para as relações sociais e participação na cultura. 

 

3.2 EMANCIPAÇÃO, PROTAGONISMO E CIDADANIA NA UNIÃO ENTRE 

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO   

 

Pinto et al. (2011) afirmam que a intersecção entre educação e comunicação, 

no campo da educação para os media, pode ser considerada com aspecto importante 

do direito do acesso à informação e na trilogia de informar, informar-se e ser 

informado. Neste sentido, os autores destacam que existe o risco de um novo formato 

de exclusão social para indivíduos que não podem se comunicar pelos meios ou não 

conseguem avaliar criticamente as mensagens disseminadas.  

A relação entre educação e comunicação passa por um processo de autonomia 

dos sujeitos. É preciso uma atitude ativa frente a grande quantidade de conteúdos e 

informações falsas no ambiente digital. Dessa forma, o sujeito assume realmente o 

protagonismo nesse processo de checagem, seleção e busca de fontes e informações 

confiáveis e criticidade em relação aquilo que é distribuído também pelos veículos 

tradicionais de comunicação. De acordo com Pinto et al. (2011), em uma diretiva de 

2007, a União Europeia considerava a autonomia dos indivíduos como forma de 

proteção aos próprios sujeitos contra informações danosas. Por meio dessa 

autonomia, também se torna possível o exercício pleno da cidadania e participação 

na sociedade.   

Porcher37 discute sobre internet, celular e novas tecnologias na educação. Ao 

traçar um histórico do livro L’ École parallèle, elaborado por ele, o autor aborda o papel 

da educação, ou seja, da escola, na relação com a mídia. Para o autor, a ideia do livro 

era que os professores assumissem a questão dos meios de comunicação na sala de 

aula. De acordo com ele, aqueles que aprenderem a se relacionar com os meios não 

 
37 Entrevista concedida por Louis Porcher à Sérgio Guimarães em 2002 e publicada como capítulo do 

livro Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, 
Sérgio. Internet, telefone celular... E agora? In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a 
mídia: novos diálogos sobre educação. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.167-195. 
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serão dominados por eles. Aqui, pode-se abranger o mesmo entendimento para a 

relação com a internet e a desinformação. Os que não aprenderem a se relacionar e 

apropriar criticamente das mensagens, serão dominados. Os efeitos dessa 

“dominação”, de acreditar em conteúdos falsos, podem ser prejudiciais às instituições 

e a democracia, como discutido no primeiro capítulo deste trabalho.  

No diálogo, Porcher38 destaca a importância de desenvolver a autonomia dos 

sujeitos em relação à informação. De acordo com ele, é preciso entender que a 

informação vem de fora, é algo que se procura e deve saber onde procurar. Nessa 

perspectiva, se não houver perguntas, ou seja, desenvolvimento do senso crítico, não 

há informação. Para o autor, a clivagem das desigualdades está entre as pessoas que 

sabem e aquelas que não sabem onde buscar informação.  

Apesar da necessidade da busca de informação, a internet não é acessível a 

todos. A falsa sensação de acesso é problemática, pois deixa de lado as 

desigualdades e diferenças entre os indivíduos no acesso à informação 

(BUCKINGHAM, 2010). No Brasil, 28% dos domicílios não têm acesso à internet, 

segundo informações da pesquisa TIC Domicílios 2019 divulgada em maio deste ano 

pelo jornal Valor Econômico39. Dos 47 milhões de brasileiros que não acessam à 

internet, a maior parte está nas áreas urbanas e pertence às classes D e E.   

As diferenças de grau de instrução e raça, por exemplo, persistem no acesso à 

internet. Dados da mesma pesquisa divulgados pela Agência Brasil40 mostram que o 

percentual de acesso é diferente entre brancos (75%), pardos (76%), pretos (71%), 

amarelos (68%) e indígenas (65%). Em relação ao grau de instrução, 97% dos 

usuários que têm curso superior acessam a rede e 16% dos analfabetos ou da 

educação infantil usam a internet. O percentual também é maior entre aqueles que 

têm renda maior. O acesso é de 61% entre os que ganham menos de um salário 

mínimo e 94% entre aqueles com remuneração acima de 10 salários mínimos.  

A partir desses dados, é possível traçar uma discussão não apenas sobre 

acesso ao meio técnico, mas de apropriação e uso das possibilidades da internet. 

 
38 Entrevista concedida por Louis Porcher à Sérgio Guimarães em 2002 e publicada como capítulo do 

livro Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, 
Sérgio. Internet, telefone celular... E agora? In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a 
mídia: novos diálogos sobre educação. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.167-195. 
39 Disponível em: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/26/acesso-a-internet-cresce-no-

brasil-mas-28percent-dos-domicilios-nao-estao-conectados.ghtml. Acesso em: 12 set. 2020 
40   Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/brasil-tem-134-milhoes-de-

usuarios-de-internet-aponta-pesquisa. Acesso em: 12 set. 2020 
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Porcher41 exemplifica que, entre duas pessoas que olham o mesmo conteúdo na 

internet, quem tiver o capital cultural mais rico vai se apropriar melhor e traçar mais 

conexões. Neste sentido, ele afirma que vão existir pessoas dependentes e outras 

independentes no ambiente virtual, o que pode ser perigoso. Para o autor, os 

independentes podem ocupar os lugares de dominação e fazer com que os 

dominados acreditem que apenas os valores dos dominantes podem ser considerados 

como valores com importância.  

Neste sentido, Fantin e Girardello (2009) apresentam a inclusão digital sob um 

viés cultural. De acordo com as autoras, a mediação entre mídias e sujeitos pode ser 

um mecanismo para recuperar a corporeidade dos indivíduos, garantindo a 

construção de sentidos. É preciso levar em conta as características das pessoas em 

cada cultura para garantir uma inclusão digital mais plena. 

As autoras explicam que a economia da sociedade da informação é 

globalizada, mas os indivíduos continuam a ter uma experiência local, na comunidade 

e cultura onde estão inseridos. No entanto, Fantin e Girardello (2009) destacam que 

esse abismo entre riqueza e experiências locais pode ser mediado por meio de uma 

mediação educativa na perspectiva cultural. “Uma inclusão digital que seja experiência 

de cidadania, pertencimento e participação crítica e criativa na cultura” (FANTIN; 

GIRARDELLO, 2009, p. 70).  

O desenvolvimento de uma atitude crítica em relação aos meios também passa 

pelos meios. Na discussão sobre a relação da educação com a mídia e o jornalismo, 

Guimarães42 afirma a crítica freiriana sobre educação bancária pode ser transferida 

para os meios de comunicação, que não estimulam o senso crítico dos sujeitos e 

exercem apenas a transmissão de informações “como se eles fossem latas vazias que 

devem ser preenchidas com determinados conteúdos” (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, 

p. 146). A redução do papel crítico dos indivíduos pode ser problemática na 

perspectiva apresentada pelo autor de que não existe distinção entre o processo de 

 
41 Entrevista concedida por Louis Porcher à Sérgio Guimarães em 2002 e publicada como capítulo do 

livro Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, 
Sérgio. Internet, telefone celular... E agora? In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a 
mídia: novos diálogos sobre educação. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.167-195. 
42 Entrevista concedida por Sérgio Guimarães à estudante de jornalismo Mariana Faraco nos dias 6 

de maio e 7 de junho de 2002 publicada como capítulo do livro Educar com a mídia: novos diálogos 
sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Diante da mídia e do jornalismo. 
In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. 3. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 139-166. 
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informar e o de educar. Na visão dele, a transmissão de informações passa pela 

compreensão da informação, logo um processo educativo.  

Para Peruzzo (1999), a educação pode ser explicada como ato de educar para 

sociedade. Portanto, a educação sobre os meios é “educar para a convivência social 

e a cidadania, para a tomada de consciência e o exercício de direitos e deveres do 

cidadão” (PERUZZO, 1999, p. 211). Segundo a autora, o aprendizado para exercício 

da cidadania não ocorre apenas na escola, por meio da educação formal. Várias 

instituições participam desse processo como a família, a igreja, os meios de 

comunicação e outros.  

Nessa perspectiva, Peruzzo (1999) discute o processo de conquista da 

cidadania na relação entre comunicação e educação por meio da comunicação que 

surge nos movimentos sociais, populares e comunitários. Nessa intersecção entre 

comunicação e movimentos sociais, a autora afirma que os indivíduos podem se 

engajar nessas atividades e se tornarem sujeitos do próprio processo de 

conhecimento.  

 
A participação na comunicação é um mecanismo facilitador da ampliação da 
cidadania, uma vez que possibilita a pessoa tornar-se sujeito de atividades 
de ação comunitária e dos meios de comunicação ali forjados, o que resulta 
num processo educativo, sem se estar nos bancos escolares. A pessoa 
inserida nesse processo tende a mudar o seu modo de ver o mundo e de 
relacionar-se com ele. Tende a agregar novos elementos à sua cultura 
(PERUZZO, 1999, p. 218). 

 
Como exposto pela autora, o processo de construção da cidadania não fica 

restrito ao ensino formal. Da mesma forma, a garantia da alfabetização midiática 

precisa estar na intersecção dos campos da educação e da comunicação. Pela mídia, 

se faz necessário o reconhecimento de sujeitos críticos e emancipados, que saibam 

onde e como buscar informação, entender os interesses envoltos e, nesse processo, 

reconhecer conteúdos falsos disseminados no ambiente virtual. O combate da 

desinformação passa pelo sujeito, como protagonista na busca de fontes e 

informações verdadeiras. Neste sentido, os meios de comunicação, novas tecnologias 

e os veículos tradicionais podem atuar nesse processo como mediadores da 

alfabetização digital. É sobre esse processo de mediação que se pretende analisar no 

próximo capítulo a robô checadora “Fátima”, da agência de checagem Aos Fatos. 



57 
 

4 ANÁLISE DA ROBÔ CHECADORA “FÁTIMA” 

 

Para apresentar os resultados da análise é necessário situar o contexto de 

checagem dos fatos, ou fact-checking, e dos novos projetos de jornalismo que surgem 

e têm a checagem como produto. No jornalismo, seja no rádio, TV, impresso ou web, 

a checagem faz parte da rotina dos profissionais. A busca por fontes e dados que 

confirmem as informações está presente na rotina de trabalho. No entanto, surgem 

agências e outros projetos em que a checagem se torna o produto principal.  

Canavilhas e Ferrari (2018) explicam que, apesar das mudanças 

comunicacionais, o que sempre diferenciou o jornalismo das outras formas de 

produção de informação é a busca pela veracidade, o que perpassa a checagem. 

Checar fatos é contrapor uma informação com dados e pesquisas, para verificar se 

uma informação é verdadeira ou não. Portanto, mesmo em formatos diferentes, a 

checagem faz parte das características do jornalismo. 

 
Podem mudar as formas de checar a informação, mas essa atividade é hoje, 
mais do que nunca, absolutamente fundamental para que o jornalismo se 
distinga pela veracidade e independência da informação que transmite, 
possibilitando assim um debate público assente na verdade. Disso depende 
o normal funcionamento da democracia (CANAVILHAS; FERRARI, 2018, 
p.48).   

 
Segundo Santos (2019), as iniciativas de checagem de fatos no Brasil foram 

impulsionadas pelo movimento de checagem em outros países, antes mesmo das 

discussões sobre pós-verdade ganharem intensidade. No Brasil, a checagem como 

produto surge nas eleições de 2014, com objetivo de analisar declarações dos 

candidatos à presidência na época. É neste período que surgem os blogs Preto no 

Branco, do jornal O Globo, e Truco! da Agência Pública. No entanto, os projetos foram 

encerrados em 2015 e 2018, respectivamente. Em 2015 surgem as agências Lupa e 

Aos Fatos, que atuam até hoje. Ambas fazem parte da rede internacional de 

checadores The International Fact-Checking Network (IFCN), sediada nos Estados 

Unidos.    

Apesar disso, Santos (2019) afirma que a checagem não é uma característica 

apenas dos dias atuais. Anteriormente, os jornais contratavam, com mais frequência, 

profissionais responsáveis pela averiguação interna das matérias produzidas pelos 

repórteres. Com o jornalismo online e a rapidez para publicação, o checador perdeu 

espaço e o repórter é quem fica responsável pela apuração e checagem das 
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informações. No entanto, é possível perceber o retorno das práticas de checagem 

resgatadas por iniciativas como as agências responsáveis pela checagem de fatos. 

Nessas organizações, a checagem é o produto final e não uma das características, 

como na produção de notícias. Na prática, isso significa que as agências não 

produzem materiais em que a checagem é apenas um método para verificar se o 

conteúdo que será publicado está correto. Além disso, em reportagens jornalísticas, 

por exemplo, a checagem está relacionada a publicação de um material inédito ou 

com um novo recorte. Nas agências, o objetivo é classificar como falsos ou não 

conteúdos que foram disseminados nas redes sociais e WhatsApp ou declarações de 

pessoas, principalmente políticos.  

Em um relatório sobre sites de verificação de fatos na Europa43, Graves e 

Cherubini (2016) apontam que verificadores de fatos seguem metodologias 

semelhantes e buscam verificar declarações de todo o espectro político com apoio de 

dados confiáveis, especialistas independentes e transparência no trabalho. As 

agências de checagem verificadas pela IFCN seguem um código de boas práticas e 

disponibilizam para o público o método utilizado para seleção e checagem de 

informações.    

Apesar disso, o contexto da desinformação e pós-verdade é tão complexo que 

algumas pessoas não acreditam ou ignoram a verificação das informações. Esse 

aspecto levanta a discussão que, em alguns casos, conteúdos falsos são 

disseminados e espalhados com intenção de causar danos. Para Correia (2019), os 

critérios de verificação não têm mais validade devido ao meio de produção dos 

conteúdos falsos, definido pelo autor como uma relação de poder que surge de um 

contexto populista.  

 
A realidade passa a ser encarada a partir de perspectivas divergentes 
assumidas por grupos heterogêneos e conflituais, para os quais a busca pela 
verdade já não representa mais uma questão prioritária. Nesse ambiente 
florescem discursos pluralistas em que o escrutínio e verificação, cada vez 
mais, dão lugar à escolha de facções aos quais pertencer e à escolha das 
narrativas devem ser subscritas e partilhadas (CORREIA, 2019, p. 26 e 27). 

  
Dessa forma, apenas a checagem ou a atuação isolada de agências e outros 

veículos de comunicação não resolvem o problema. Certamente, são projetos que 

 
43 Relatório disponível em: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:d55ef650-e351-4526-b942-6c9e00129ad7. 

Acesso em: 24 out. 2020 
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ajudam, mas não atacam por completo os efeitos da desinformação. A disseminação 

de conteúdos falsos está ligada também a uma atitude dos sujeitos em espalhar esse 

tipo de conteúdo, com objetivos claros e em um contexto em que a verdade não 

interessa. Neste sentido, os efeitos da desinformação só poderão ser combatidos 

também por meio de uma atitude ativa do sujeito. Para isso, ele precisa ser 

alfabetizado para o mundo digital e assim desenvolva o senso crítico para saber 

selecionar fontes e buscar informações de forma autônoma, como propõe a 

alfabetização midiática.  

Neste capítulo, o trabalho analisa como a robô checadora “Fátima”, da agência 

de checagem Aos Fatos, dá dicas para que as pessoas possam checar de forma 

independente as informações que encontram na internet. O projeto de inteligência 

artificial do Aos Fatos atua no Messenger, Twitter e WhatsApp. No entanto, apenas 

pelo Messenger está disponível a função de ensinar o usuário a checar. Por isso, a 

análise foi feita por meio do Messenger.   

Com foco nas eleições de 2018, a robô foi lançada naquele ano com atuação 

apenas no Twitter. Na rede social, ela detecta quando o usuário compartilha uma 

informação falsa e envia uma resposta para o perfil que compartilhou desinformação 

com o link para a informação correta, ou seja, a checagem. Atualmente, no Messenger 

a robô conversa com o usuário, ensina a checar e ajuda a separar fato de opinião. Na 

rede social, ela não diz que uma informação é falsa e não envia checagens. Lançada 

em 2020 no WhatsApp, a possibilidade de ensinar o usuário a checar estará disponível 

em breve. 

Na análise foram submetidos quatro tipos de conteúdo que a “Fátima” realiza 

checagem: notícia, imagem, vídeo e boato. A robô não pede os links dos materiais e 

não diz se o conteúdo é desinformação, mas oferece caminhos para ajudar o usuário 

a checar as informações de forma independente. Por esse motivo, os materiais 

apresentados aqui na pesquisa como desinformação estão apoiados nas apurações 

de agências de checagem ou em informações de veículos tradicionais. O objetivo é 

verificar como a robô atua com os diferentes tipos de conteúdos que são oriundos de 

redes sociais, plataformas de vídeo e até sites que apresentam conteúdos com 

características semelhantes ao jornalismo profissional. Portanto, para verificar como 

a “Fátima” fornece as dicas aos usuários, a pesquisa utiliza materiais para dar início à 

conversa com a inteligência artificial no chat do Messenger e responder as perguntas 

feitas pela robô. 
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4.1 VÍDEO: “SENSACIONAL! PESQUISADOR DA USP DESTRÓI FAKE NEWS 

AMBIENTALISTA” 

 

Um trecho de uma entrevista do canal do Youtube da apresentadora Leda 

Nagle com Ricardo Felício, professor do departamento de geografia da Universidade 

de São Paulo (USP), foi compartilhado em diversas páginas das redes sociais e está 

disponível no Youtube44 com o título “SENSACIONAL! Pesquisador da USP destrói 

FAKE NEWS "AMBIENTALISTA"” (veja na figura 2). No trecho, Ricardo Felício faz 

várias declarações, mas será utilizado como objeto de análise o início do vídeo, em 

que ele afirma que as mudanças climáticas, como o aquecimento global, não são 

causadas pelo ser humano. “A atribuição humana de manipular o clima da terra é 

extremamente absurdo, estamos com forças de magnitude extremamente 

gigantescas enquanto a ação humana é uma coisinha minúscula”, diz ele logo no início 

do vídeo. 

 
Figura 2: Reprodução do trecho da entrevista em página no Facebook 

 

Fonte: Facebook 

Checagem do Aos Fatos45 afirma que existem visões diferentes sobre o 

aquecimento global no ambiente acadêmico, mas o Painel Intergovernamental de 

 
44  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VDcVf3OWF88. Acesso em: 6 out. 2020 

45 Checagem disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/cinco-fatos-sobre-o-aquecimento-

global/. Acesso em 6 out. 2020. 
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Mudanças Climáticas (IPCC) apresentou, em 2013, relatório em que afirma que há 

95% de chances de que o aquecimento global seja resultado da ação do homem. 

Dessa forma, com a declaração no canal do Youtube, um conteúdo foi espalhado 

como fato concreto nas redes sociais para “desmentir” o que determinados grupos 

acreditam ser “fake news”, como chamam.  

Neste caso, não se trata de discutir se o vídeo da entrevista publicada no canal 

da apresentadora Leda Nagle pode ser considerado desinformação, mas como a 

divulgação de um trecho do vídeo, com recortes e legendas alarmantes, faz relações 

que podem causar desinformação entre quem assiste. Como discutido no primeiro 

capítulo, há uma relação extensa de conteúdos que propagam desinformação e o 

contexto é mais complexo do que o termo “fake news” consegue atingir.  

Trata-se de uma questão complexa, existem relatórios de organizações como 

o IPCC que mostram o contrário da declaração, mas os argumentos negacionistas, 

ao ganharam espaço no canal do Youtube e posteriormente impulsionados nas redes 

sociais com legendas alarmantes, ajudam a disseminar desinformação. Esse é o 

contexto da pós-verdade, discutida no primeiro capítulo da pesquisa. Como afirma 

D’Ancona (2018), a razão é substituída pela emoção e a verdade pela ideia que atende 

apenas aquilo que o sujeito pensa, independentemente do que os dados científicos 

mostram. O autor afirma que o objetivo é questionar a existência da verdade ou de 

um consenso científico para confundir o público, manter a discussão em andamento 

e impedir que chegue a uma conclusão. Neste caso, é possível perceber que pós-

verdade e desinformação são fenômenos que se inter-relacionam.  

Dessa forma, utilizando o vídeo como material de referência, foi feita análise 

das orientações de checagem fornecidas pela robô “Fátima” sobre conteúdos 

audiovisuais. Inicialmente, como demonstrado na figura 3, a inteligência pergunta 

sobre a origem do conteúdo. Neste caso, o vídeo foi publicado em uma página no 

Facebook. A inteligência artificial orienta que redes sociais, como Facebook e 

WhatsApp, não são fontes e explica que são de meios de distribuição de informação 

e que não se responsabilizam pelo conteúdo. 
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Figura 3: “Fátima” orienta que redes sociais não são fontes de informação 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

Após as primeiras orientações, a robô pede para que o usuário faça a 

checagem da página, se é uma página de um veículo tradicional ou que publica 

opiniões. A robô não explica para o usuário de forma exata o que é um veículo 

tradicional, se pode ser considerado como veículo tradicional um site ou apenas a 

mídia convencional como jornal impresso, rádio e TV. Com a dica, ela pergunta se o 

usuário deseja mais dicas de como fazer essa checagem. A robô “Fátima” afirma que 

uma das formas de checar vídeos é verificar se há insultos ou linguagem humilhante 

na filmagem. No caso do vídeo utilizado como referência, não há esse tipo de 

linguagem. Em seguida, a robô fornece mais opções de mecanismos para avaliar se 

é uma mensagem encaminhada e afirma que, antes de compartilhar mensagens ou 

informações, é recomendado checar em veículos especializados, como agências de 

checagem.  

A robô pergunta se há responsável individual pela autoria no material, ou seja, 

quem produziu o material. De certa forma, o material analisado contém autoria, já que 

no vídeo as declarações são do professor da USP. Ao ser informada que existe autoria 
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do material, a robô ainda diz que “é mais prudente desconfiar e não compartilhar”. A 

inteligência artificial explica ainda a diferença entre fato e opinião, como exemplificado 

na figura 4, o que é importante na análise do vídeo utilizado como referência. Ela 

afirma que não é porque há discordância da opinião que os dados são falsos, mas 

também nem toda a opinião é formada por informações verdadeiras. Neste caso, ela 

destaca que o importante é procurar a origem da informação. “As respostas podem 

não estar prontas, mas de grão em grão a gente pode formar a nossa própria opinião 

de maneira confiável”, diz a mensagem da robô reproduzida na figura 4. 

 
Figura 4: “Fátima” explica a diferença entre fato e opinião 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

Na última orientação, reproduzida na figura 5, “Fátima” disponibiliza link para 

um manual46 com 10 dicas para checar vídeos virais nas redes sociais. No material 

da agência Aos Fatos, são fornecidas dicas parecidas com a da robô como a 

 
46  Manual disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/10-dicas-para-checar-videos-virais-nas-

redes-sociais/. Acesso em 8 out. 2020 
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percepção se há linguagem exaltada no vídeo, orienta que as pessoas analisem 

criticamente os conteúdos e fornece uma série de ferramentas que possibilitam a 

extração de frames dos vídeos para uma análise mais detalhada, por exemplo. 

 
Figura 5: “Fátima” fornece link com manual para checar vídeos virais nas redes sociais 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

A partir das mensagens, é possível perceber que a robô não apenas orienta 

como deve ser feita a checagem, mas também deixa o usuário informado sobre a 

diferença de fato e opinião e redes sociais e fontes de informação, por exemplo. Além 

disso, instiga sempre o indivíduo que deseja checar o material a buscar a origem da 

informação e verificar se conteúdos semelhantes foram publicados em veículos 

tradicionais, o que reforça a credibilidade do jornalismo e reafirma o que aponta o 

relatório de 2018 do Reuters Institute sobre uma relação entre alfabetização para 

notícias e certo aumento de confiança na imprensa. Além disso, a “Fátima” fornece 

subsídios para que os sujeitos fiquem preparados para que, de forma autônoma, 

possam checar outros conteúdos futuramente.  

Ao explicar a diferença entre fato e opinião, reproduzido na figura 4, “Fátima” 

afirma que a melhor opção é procurar saber a origem da informação e buscar sites de 

órgão oficiais que tenham propriedade para falar sobre assunto, como sites de 

tribunais de Justiça nos casos relacionados à questões judiciais. Essa orientação vai 

de encontro com o que propõe D’Ancona (2018) quando discute sobre pós-verdade. 

Segundo o autor, apenas técnicas de checagens não são suficientes no contexto da 

pós-verdade. Ele afirma que, neste cenário, é necessário confirmar a verdade de 

forma insistente no lugar de repetir a mentira para negá-la.  Ao orientar para que o 

usuário acesse sites relacionados à área, a inteligência artificial instiga os indivíduos 

a buscarem a verdade e não reproduz a mentira. No entanto, em alguns casos, 

orientar a busca da informação em sites oficiais, que apresentam interfaces confusas 
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e linguagem que apenas quem é da área vai entender, pode dificultar o acesso do 

sujeito a informação verdadeira. São as barreiras do capital cultural, como discute 

Porcher47, e as distâncias entre os “infopobres” e “inforricos” abordadas por Fantin e 

Girardello (2009).    

A linguagem utilizada pela robô é outro aspecto que pode ser destacado. A 

inteligência artificial estabelece uma conversa com o sujeito e utiliza expressões como 

“ficou claro?”, “que tal?”, “você já fez isso”, “caso queira” e pergunta para o usuário se 

ele quer mais dicas de checagem. Nesse sentido, o indivíduo não é um objeto e que 

necessita de ajuda da robô, mas assume a posição de sujeito no processo de 

checagem do conteúdo, o que vai de encontro com as proposições da alfabetização 

midiática. A inteligência artificial não considera o indivíduo como latas vazias que 

precisam ser preenchidas, como afirma Guimarães48 sobre a crítica freiriana da 

educação bancária e que pode ser transferida também para os meios de 

comunicação. 

 

4.2 IMAGEM: “O CHICO DANDO O AR DA GRAÇA… TEU CARÁTER É VERMELHO, 

SANTA FALSIDADE” 

 

No fim de setembro de 2020, uma foto editada em que o Papa Francisco está 

fumando maconha enquanto é observado pelo ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, 

viralizou nas redes sociais com legenda: “O Chico dando o ar da graça… Teu caráter 

é vermelho, santa falsidade...” (veja na figura 6). A imagem é uma montagem, como 

mostrou checagem da agência Aos Fatos49.  

 

 

 

 
47 Entrevista concedida por Louis Porcher à Sérgio Guimarães em 2002 e publicada como capítulo do 

livro Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, 
Sérgio. Internet, telefone celular... E agora? In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a 
mídia: novos diálogos sobre educação. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.167-195. 
48 Entrevista concedida por Sérgio Guimarães à estudante de jornalismo Mariana Faraco nos dias 6 

de maio e 7 de junho de 2002 publicada como capítulo do livro Educar com a mídia: novos diálogos 
sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Diante da mídia e do jornalismo. 
In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. 3. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 139-166. 
49  Checagem disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/foto-de-papa-francisco-fumando-

maconha-com-evo-morales-e-montagem/. Acesso em 6 out. 2020 
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Figura 6: Montagem envolvendo Papa Francisco e o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, publicada 

no Facebook 

 

Fonte: Facebook 

 

A montagem foi utilizada como material de referência para análise sobre as 

orientações de checagem da “Fátima” para imagens. Da mesma forma como faz na 

checagem para vídeo e se repete para os outros tipos de conteúdos - notícia e boato 

- a robô questiona o usuário sobre a origem daquela imagem. Neste caso, mais uma 

vez, explica que redes sociais não podem ser consideradas fontes de informação, 

pede para que a página seja analisada pela pessoa e oferece dicas de como fazer 

essa checagem da página. Neste sentido, como afirma Porcher50, é importante 

desenvolver o senso crítico para que as pessoas saibam onde buscar a informação.  

A robô orienta, como demonstrado na figura 7, para que o usuário tenha uma 

ação. Novamente, o indivíduo é encarado como sujeito no processo de checagem. 

Ela pede para que seja usado um site de busca, como o Google, e que o usuário 

confirme, em mais de um veículo, se a informação é a mesma. Neste caso, a 

inteligência artificial destaca a importância de que as pessoas possam checar as 

informações em mais de um veículo, garantindo a verificabilidade da informação e de 

forma mais ampla, em mais de um local. Além disso, destaca importância de que 

 
50 Entrevista concedida por Louis Porcher à Sérgio Guimarães em 2002 e publicada como capítulo do 

livro Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, 
Sérgio. Internet, telefone celular... E agora? In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a 
mídia: novos diálogos sobre educação. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.167-195. 
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sejam veículos conhecidos. No entanto, novamente não explica o que é um veículo 

tradicional de informação. 

 

Figura 7: “Fátima” orienta a checagem em mais de um veículo conhecido 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

Na próxima etapa da conversa, reproduzida na figura 8, a robô chama atenção 

para a linguagem utilizada, assim como discute Buckingham (2015). A inteligência 

artificial pede que a pessoa identifique se há um texto detalhado, se as informações 

são atribuídas à alguma fonte e se a linguagem narra os fatos de forma agressiva ou 

taxativa. “Fátima” também orienta que as pessoas devem desconfiar de chamadas em 

caixa alta, títulos apelativos, se o texto se preocupa em passar várias interpretações 

sobre o fato e afirma que é sempre necessário desconfiar se os textos não atribuem 

a informação de maneira clara para uma fonte. No entanto, a robô não explica o que 

pode ser considerado como fonte para o usuário. No jornalismo, Pinto (2014) explica 

que há vários tipos de fontes e apresenta quatro: técnicos e especialistas, que auxiliam 

na pesquisa para produção da reportagem, informantes, responsáveis por passar 

informações de bastidor, personagens da notícia, aqueles que estão envolvidos nos 
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fatos, e analistas, que não estão envolvidos no fato, mas ajudam a contextualizar o 

fato. Para o leitor comum, o conceito de fonte pode não ser compreendido facilmente.  

Neste caso da montagem que envolve o Papa Francisco, a imagem é 

acompanhada de uma pequena legenda com uso de palavras em caixa alta e palavras 

mais agressivas como “santa falsidade” e taxativas como “Chico dando ar da graça” 

para afirmar que o papa estava fumando maconha. Além disso, não há atribuição da 

origem da informação. 

 
Figura 8: “Fátima” pede que usuários prestem atenção na linguagem utilizada nos conteúdos 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

Em outra orientação, reproduzida na figura 9, a robô fornece o link de duas 

ferramentas, o Google Reverse Images e o TinyEye, que podem ajudar a identificar 

se uma imagem é real. A inteligência artificial explica como as duas ferramentas 

podem ser utilizadas e ainda orienta que algumas fotos são reais, mas em alguns 

casos podem ser tiradas do contexto e aliadas a situações, características e lugares 

que nunca existiram. A montagem que envolve o Papa Francisco e o ex-presidente 

da Bolívia, Evo Morales, foi feita a partir de duas fotos que existem. A checagem do 

Aos Fatos mostrou que a foto do papa foi feita em 2013, enquanto ele mandava um 

beijo. O rosto de Evo Morales colocado na montagem foi tirado de uma foto em que o 

ex-presidente mostra uma folha de coca. 
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Figura 9: “Fátima” explica o uso de ferramentas para checar se uma imagem é real 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

Apesar de algumas dicas serem direcionadas para texto, o que pode mostrar 

uma falha da inteligência artificial já que o desejo era orientações sobre checagem de 

imagem, as informações foram importantes para a checagem da legenda, que trazia 

algumas dessas características, apesar de não se encaixar como título51 ou se 

assemelhar a um texto jornalístico. Neste caso, mais uma vez, as dicas ajudam na 

checagem de diferentes conteúdos, apesar do objetivo inicial ser a verificação de uma 

imagem, e fornecem subsídios para que o usuário possa ficar atento com outros 

materiais que encontrar na internet. 

As orientações de checagem trouxeram dicas de uso de outras ferramentas e 

explicaram como podem ser usadas para verificar se uma imagem é real. Neste caso, 

as orientações possibilitam que os sujeitos tenham conhecimento técnico, mas 

 
51 O título é o primeiro elemento do texto jornalístico. No jornalismo hard news, ou seja, veículos que 

são responsáveis pela cobertura de acontecimentos do dia, o título tem a função de resumir, de forma 
atrativa, a notícia. Disponível em: https://formandofocas.com/tag/texto-jornalistico/. Acesso em 8 dez. 
2020.    

https://formandofocas.com/tag/texto-jornalistico/
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também se apropriem das ferramentas para checagem de forma independente de 

outras imagens que possam receber, o que reafirma a proposta de alfabetização 

midiática de Buckingham (2015) e as discussões de Fantin e Girardello (2009) sobre 

a inclusão digital em uma perspectiva cultural, em que o indivíduo deixa o lugar de 

objeto e passa a ser sujeito na leitura das informações do mundo. Apesar disso, a 

inteligência artificial não explicou o que pode ser considerado como fonte de 

informação, o que pode ser uma dificuldade para o usuário que não tem conhecimento 

sobre alguns termos utilizados no jornalismo.   

 

4.3 NOTÍCIA: “MAIS DA METADE DO DINHEIRO DESTINADO PARA COMBATER A 

COVID-19 FOI DESVIADA POR GOVERNADORES E PREFEITOS” 

 

Nas redes sociais, circulou a informação de que um balanço da Polícia Federal 

mostrou que governadores e prefeitos desviaram 60% da verba destinada pelo 

governo federal para combater o coronavírus. Segundo checagem da Agência Lupa52, 

a informação é falsa. A checagem mostrou que o balanço da Polícia Federal existe, 

mas não há dados sobre recursos desviados. Além disso, o texto diz que, de R$ 1,3 

bilhão destinado pelo governo federal para o combate da pandemia, R$ 775 milhões 

foram desviados. No entanto, a agência revela que R$ 1,3 bilhão é o valor total dos 

contratos investigados e não de repasses do governo federal para estados e 

municípios. Segundo a Agência Lupa, com informações do Tesouro Nacional, o valor 

de repasses é de R$ 30,5 bilhões apenas na área da saúde.  

O conteúdo que circulou foi publicado no site Terra Brasil Notícias53, 

reproduzido na figura 10. O site e o texto utilizam características semelhantes ao 

jornalismo como a atribuição da informação para uma fonte, neste caso a Polícia 

Federal. Apesar disso, não há a autor responsável diretamente pelo material e a 

publicação é assinada por “Terra Brasil Notícias”. O nome do autor não está entre os 

elementos da estrutura de um texto jornalístico apresentados por Pinto (2014). No 

entanto, é possível observar em sites e jornais impressos que o nome do jornalista 

 
52 Checagem disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/10/02/verificamos-desvio-verbas-

covid/. Acesso em 6 out. 2020. 
53 Conteúdo publicado no site Terra Brasil Notícias disponível em: 

https://terrabrasilnoticias.com/2020/09/mais-da-metade-do-dinheiro-destinado-para-combater-a-covid-
19-foi-desviada-por-governadores-e-prefeitos/. Acesso em: 6 out. 2020 
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que produziu o material vem depois do título e antes do início do texto. Geralmente, 

quando não há apuração do repórter ou são materiais de assessoria de imprensa54, 

os textos são assinados como Redação.     

O conteúdo em análise está disponível em um site. Segundo o Registro.br, 

responsável pelo registro e manutenção dos nomes de domínios, ou seja, de sites que 

usam o .br, pode registrar um domínio qualquer pessoa legalmente estabelecida no 

Brasil, como pessoa jurídica (CNPJ) ou física (CPF) e que tenha um contato em 

território nacional. Portanto, o registro de um site passa pela disponibilização de dados 

de uma pessoa que será responsável pelo conteúdo publicado. No entanto, como é 

possível perceber, isso não impede que sites produzam desinformação. 

 
Figura 10: Texto publicado no site Terra Brasil Notícias 

 

Fonte: Terra Brasil Notícias 

 

A publicação foi utilizada como material de referência para análise das dicas de 

checagem da robô “Fátima” para notícias. A primeira orientação da inteligência 

 
54 Assessoria de imprensa faz parte das atividades de uma empresa ou instituição. O objetivo é 

conquistar mídia espontânea por meio do relacionamento entre marcas e jornalistas de veículos de 
comunicação. Leia mais sobre em: https://rockcontent.com/br/blog/assessoria-de-imprensa/. Acesso 
em: 24 out. 2020 
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artificial, reproduzida na figura 11, é sobre a autoria do material. Segundo a robô, 

veículos sérios, em geral, atribuem todos os textos a algum autor, mas ela destaca 

que apenas isso não garante que um conteúdo seja verdadeiro. A inteligência artificial 

não explica o que considera como um autor e não utiliza termos como jornalista e 

repórter, apenas fala sobre a presença de um profissional. Nessa perspectiva, o 

usuário pode não compreender facilmente sobre o que é um autor e o papel do 

jornalista, como profissional que produz conteúdo confiável e de interesse público, é 

deixado de lado. No caso do material em análise, o texto é assinado pelo próprio site. 

 
Figura 11: “Fátima” orienta sobre autoria do material publicado 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

Em seguida, a robô pergunta se a informação foi publicada em um veículo 

tradicional de informação ou em página que publica opiniões. Neste caso, o site não 

é conhecido, dessa forma não pode ser considerado como “veículo tradicional”, mas 

tem características semelhantes ao jornalismo. Os materiais publicados têm título e 

atribuem as informações às fontes. Na próxima orientação, reproduzida na figura 12, 

“Fátima” pede que o indivíduo preste atenção na linguagem do material, se o texto 

usa adjetivos ou é taxativo e muito agressivo. 
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Figura 12: “Fátima” orienta sobre a linguagem utilizada no texto 

 

Fonte: Fátima – Messenger 

 

No material utilizado como referência, não há uso de adjetivos e o material não 

é taxativo ou agressivo. As informações são apoiadas em um balanço da Polícia 

Federal, ou seja, há a atribuição da informação à uma fonte. No entanto, checagem 

da Agência Lupa mostrou que os valores envolvidos em investigações não 

correspondem a mais da metade dos recursos destinados. Dessa forma, as dicas de 

checagem para verificação do material em análise desconsideram a complexidade do 

fenômeno da desinformação e não contribuíram para que o usuário possa checar de 

forma mais assertiva as informações. Não houve, como nos outros materiais, dicas de 

ferramentas ou opções para verificação da informação em agências de checagem ou 

veículos de informação.  

Além disso, as dicas desconsideram que sites e conteúdos falsos podem utilizar 

técnicas semelhantes do jornalismo e a robô pergunta apenas sobre veículos 

tradicionais e/ou páginas de opinião. Como apresentado no primeiro capítulo, a 

desinformação pode se apropriar de características da notícia, como o uso dos 

valores-notícia, para conferir veracidade ao conteúdo disseminado (FANTE, SILVA, 

GRAÇA, 2010).   

 

4.4 BOATO: “STF QUER LIMPAR FICHA SUJA DO LULA PARA TORNÁ-LO 

ELEGÍVEL” 

 

Circula no Facebook uma postagem que afirma que o Supremo Tribunal 

Federal (STF) quer limpar a ficha suja do ex-presidente Lula para que ele possa 

concorrer nas próximas eleições. “Querem o Brasil governado por bandido”, finaliza a 

postagem reproduzida na figura 13. A publicação trata-se de um boato com 
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informação distorcida. Lula está enquadrado nos critérios de inelegibilidade da Lei da 

Ficha Limpa por ter sido condenado em segunda instância, inclusive até em terceira 

no caso do triplex do Guarujá. 

 
Figura 13: Informação distorcida envolvendo o STF e o ex-presidente Lula publicada no Facebook 

 
Fonte: Facebook 

 
Apesar disso, está no STF um recurso do ex-presidente que pede anulação dos 

processos conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro. Caso a decisão seja favorável para 

Lula, ele pode disputar as eleições55, mas o recurso ainda não foi julgado. Por esse 

motivo, não é possível dizer que “o STF quer limpar a ficha suja” do ex-presidente. 

Além disso, reportagem da revista Veja56 mostra que os ministros do STF não 

acreditam que Lula deve ser candidato nas próximas eleições, já que ele responde 

por outros processos e pode ser condenado novamente por um órgão colegiado.  

O boato com informação distorcida foi publicado em uma página do Facebook 

chamada “Jovens Brasileiros”. Até às 21h do dia 6 de outubro de 2020, a publicação 

tinha mais de 1,7 mil compartilhamentos. Neste caso, é possível perceber a 

complexidade do fenômeno da desinformação, como foi discutido no primeiro capítulo. 

Aqui, uma informação verdadeira é utilizada de forma distorcida e tendenciosa com 

objetivo de causar desinformação.  

 
55  Entenda o que pode mudar a ficha suja do ex-presidente Lula. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/08/tecnologia/1573253821_254978.html. Acesso em 6 out. 
2020. 
56  Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/ministros-do-stf-duvidam-que-lula-seja-candidato-

em-2022/. Acesso em 6 out. 2020. 
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O material foi utilizado como referência para analisar as dicas de checagem da 

robô “Fátima” sobre boatos. Também para boatos, a inteligência artificial pergunta 

sobre a origem da informação. Posteriormente, explica para o usuário as diferenças 

entre notícia e opinião e orienta que o indivíduo identifique se o conteúdo se trata de 

uma opinião ou notícia, como demonstrado na figura 14. Neste caso, por se tratar de 

uma mensagem publicada nas redes sociais, sem nenhuma atribuição de fonte, as 

características são mais próximas de opinião. 

 
Figura 14: “Fátima” explica diferenças entre notícia e opinião 

 

Fonte: “Fátima” – Messenger 

 

Para a checagem do boato, a robô orienta que o sujeito fique atento à 

linguagem, se há um texto detalhado e com atribuição de origem de informações, mas 

ambas as características não estão presentes no material em análise. Mais uma vez, 

a inteligência artificial questiona sobre a origem da informação, se é um veículo 

tradicional ou uma página de opiniões, e orienta que é importante checar se há algum 

profissional envolvido na produção da informação, como demonstrado na figura 15. 
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Figura 15: “Fátima” orienta sobre a presença de um profissional envolvido na produção da informação 

e sobre a página onde conteúdo foi publicado 

 

Fonte: Fátima – Messenger 

 

Na próxima etapa da conversa, por se tratar de uma página de opiniões, 

“Fátima” explica a diferença entre fatos e opiniões para o usuário e dá alguns 

caminhos para checar a informação, como exposto na figura 16. Para questões 

relacionadas à Justiça, por exemplo, orienta que sejam consultados sites dos tribunais 

e do Ministério Público. 

 
Figura 16: “Fátima” explica a diferença entre fato e opinião e orienta consultar informação em sites 

oficiais 

 

Fonte: “Fátima - Messenger” 
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Assim como na checagem de uma notícia, a inteligência artificial chama 

atenção do usuário para a presença de um profissional responsável pelo conteúdo. A 

robô destaca que a atribuição dos textos para um autor não significa que o material é 

verdadeiro ou não, mas aponta que veículos sérios geralmente atribuem os textos 

para algum autor. No entanto, novamente não explica o que pode ser considerado 

como um autor confiável, que dê credibilidade para o conteúdo. Além disso, como 

observado nas orientações, não há menção sobre a pesquisa da informação em 

veículos da imprensa. Algumas informações, como é o caso de questões judiciais, não 

estão acessíveis de forma ampla e fácil para todos os usuários, diferentemente de 

materiais na imprensa. A publicação aqui utilizada como referência, por exemplo, foi 

checada com apoio de materiais de dois veículos da imprensa tradicional, El País e 

revista Veja.  

As informações podem ser facilmente verificadas nos veículos profissionais de 

comunicação, diferentemente dos sites dos tribunais de justiça, por exemplo. No 

combate da desinformação, o jornalismo profissional pode ser uma ferramenta 

importante. Neste caso, ao demonstrar a importância da pesquisa e leitura das 

informações em veículos sérios, o jornalismo profissional também ganharia força. A 

orientação para checagem em um veículo da imprensa, que utiliza linguagem mais 

acessível, pode facilitar o processo de verificação da informação. 

Durante a análise dos quatro tipos de conteúdo, foi possível perceber algumas 

falhas da inteligência artificial. Em alguns casos, por exemplo, a robô fornecia dicas 

de checagem de imagens quando o objetivo do usuário era orientações sobre notícia. 

Além disso, fazia perguntas para o usuário que havia feito anteriormente. No entanto, 

apesar das falhas, as dicas podem ser consideradas como importantes e posicionam 

a inteligência artificial como um projeto de jornalismo que atua como mediador no 

processo de alfabetização midiática. Apesar disso, alguns aspectos positivos e críticos 

podem ser destacados.  

Em todos os materiais analisados, a robô questiona sobre a origem da 

informação. A orientação vai de encontro com o que discute Porcher57 sobre a 

importância de o indivíduo desenvolver o senso crítico para entender onde pode 

 
57 Entrevista concedida por Louis Porcher à Sérgio Guimarães em 2002 e publicada como capítulo do 

livro Educar com a mídia: novos diálogos sobre educação. Referência: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, 
Sérgio. Internet, telefone celular... E agora? In: FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Educar com a 
mídia: novos diálogos sobre educação. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p.167-195. 
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buscar informação de maneira confiável. “Fátima”, logo em seguida, explica que redes 

sociais não são fontes informação, uma orientação importante em um contexto em 

que 16% dos brasileiros usam as redes sociais como principais meios para se 

manterem informados, segundo pesquisa do PoderData58 realizada em outubro de 

2020. A maioria, 41%, disse que usa veículos jornalísticos na internet.  

Outro aspecto verificado durante a análise é a percepção do usuário como 

sujeito do processo de checagem, não como objeto. Esse aspecto pode ser percebido 

desde as funções da “Fátima” no Messenger, já que ela não diz se determinado 

conteúdo é falso ou não. O objetivo é fornecer orientações e ferramentas para que os 

usuários possam checar os conteúdos de maneira autônoma. Para isso, a inteligência 

artificial fornece desde dicas simples sobre a construção das informações até 

orientações mais técnicas sobre ferramentas para análise de imagens e frames de 

vídeos. Nesse sentido, as orientações vão de encontro ao que discute Buckingham 

(2015) sobre o caráter ativo da alfabetização midiática.  

Algumas orientações da robô “Fátima” são iguais para diferentes tipos de 

conteúdo, o que pode demonstrar uma falha da inteligência artificial, mas em outra 

perspectiva que a desinformação tem aspectos comuns, independentemente do 

formato, e que as dicas podem ajudar usuários a ficarem atentos a qualquer tipo de 

conteúdo. Em relação ao jornalismo, é possível perceber que a robô não explica sobre 

o que considera como profissional ou autor da informação e não usa os termos 

jornalista ou repórter, por exemplo. Durante a análise de alguns materiais, a 

orientação foi para checagem da informação em sites de tribunais de Justiça, sem 

menção a checagem em veículos da imprensa. Nessa perspectiva, quando não 

aborda o papel do jornalista, responsável pela produção de conteúdo verificável e de 

interesse público, e não apresenta veículos noticiosos como fontes para checagem, a 

inteligência artificial perde a oportunidade de atuar, além do combate à 

desinformação, também no combate à desvalorização do jornalismo.

 
58 Disponível em: https://www.poder360.com.br/poderdata/41-usam-veiculos-jornalisticos-na-internet-

para-ler-noticias/. Acesso em 26 out. 2020. 
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CONCLUSÃO  

 

A partir das discussões teóricas e dos resultados obtidos pela análise, o 

trabalho demonstra que a robô “Fátima”, como um novo projeto de jornalismo que 

utiliza tecnologias como a inteligência artificial, atua como mediadora do processo de 

alfabetização midiática no combate à desinformação. Apesar da análise demonstrar, 

em alguns casos, que a robô não aborda de maneira contundente o papel do jornalista 

como produtor de informação e os veículos de comunicação como fontes para 

checagem de conteúdos, “Fátima” contribui no combate à desqualificação do 

jornalismo ao atuar no combate à desinformação, um dos fenômenos que atuam 

nesse processo de deslegitimação do campo jornalístico.  

Ao entender o usuário como sujeito e instigar o senso crítico na busca pela 

informação, a inteligência artificial contribui para a formação de consumidores de 

informação mais responsáveis e que compreendam a importância da imprensa nesse 

processo, mas também possam ser críticos de produtos jornalísticos - o que é 

diferente de atacar profissionais com campanhas de disseminação de ódio e calúnias 

promovendo linchamentos virtuais.  

É possível apontar que o avanço do digital e as novas formas de produzir e 

consumir informação contribuem com o fenômeno da desinformação. Apesar disso, 

novos projetos de jornalismo possibilitados por tecnologias podem atuar de maneira 

contrária nesse processo, ou seja, no combate à desinformação. No campo 

jornalístico fica exposto a necessidade de jornalistas e veículos de comunicação 

entenderem o público como sujeitos que participam do processo de produção da 

notícia e a importância de discutir valores como imparcialidade, objetividade e 

neutralidade que são alvos de ataques por parte do público. A transparência no 

processo de produção da notícia e na conduta do profissional também são aspectos 

importantes.   

As discussões teóricas e a análise da pesquisa se demonstraram importantes 

frente ao cenário que o jornalismo e os jornalistas enfrentam, de inúmeros ataques e 

dificuldades. A desinformação, no contexto do fenômeno da pós-verdade, abala o 

ambiente democrático. Se o exercício do jornalismo sem democracia não é possível, 

o mesmo ocorre de maneira inversa: a democracia perece sem jornalismo de 

qualidade. Nessa perspectiva, a manutenção do jornalismo e, consequentemente da 
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democracia, passa pela alfabetização dos indivíduos e na formação de sujeitos 

críticos. 
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