
 

 

 
2º CICLO 
MESTRADO EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 
 

Fake News, Pós-verdade e Jornalismo 
Disputa discursiva nas eleições gerais brasileiras de 2018 
 

Luísa Guimarães Torre 
 

M 
2020 

 

 

 

  



Luísa Guimarães Torre 
 

 

 

 

 

Fake News, Pós-verdade e Jornalismo 
Disputa discursiva nas eleições gerais brasileiras 
de 2018 
 

 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação, orientada 

pelo(a) Professor(a) Doutor(a) Fernando Zamith 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

2020 

 

  



  



Luísa Guimarães Torre 
 

 

Fake News, Pós-verdade e Jornalismo 
Disputa discursiva nas eleições gerais brasileiras 
de 2018 
 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação, orientada 

pelo(a) Professor(a) Doutor(a) Fernando Zamith 

 

 

Membros do Júri 
Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a) 

Faculdade (nome da faculdade) - Universidade (nome da universidade) 

 

Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a) 

Faculdade (nome da faculdade) - Universidade (nome da universidade) 

 

Professor Doutor (escreva o nome do/a Professor/a) 

Faculdade (nome da faculdade) - Universidade (nome da universidade) 

 

Classificação obtida: (escreva o valor) Valores 

 



Sumário 

 

Declaração de honra 3 

Agradecimentos 4 

Resumo 5 

Abstract 6 

Índice de Tabelas 7 

Introdução 8 

Capítulo 1 - O paradigma da comunicação em rede 20 

1.1. Perturbações na experiência do espaço-tempo 20 

1.2. Poder na sociedade em rede  25 

1.3. Controle 28 

1.4. Capitalismo de vigilância 30 

1.5. As novas infoterritorialidades  35 

1.6. Redes sociais e o espaço público mediado 38 

Capítulo 2 - Definindo fake news 47 

2.1. Boato, o mídia mais antigo do mundo 49  

2.2. Fake news: o boato midiatizado  55 

Capítulo 3 - O algoritmo, um paradigma comunicacional 60 

3.1. Vigilância digital e controle 60 

3.2. Redes 65 

3.3. Processos algorítmicos e o filtro-bolha 66 

3.4. Emoções e polarização no fenômeno das fake news  73 

Capítulo 4 - O jornalismo na era das redes sociais e o fim das instituições 79 

4.1. Desintermediação e a multiplicação das vozes 83 

4.2. Um novo gatekeeping 86 

4.3. As crises do jornalismo 91 

4.4. O discurso jornalístico da verdade 97 

4.5. Jornalismo na era da pós-verdade 104 

4.6. Fact-checking e literacia midiática: iniciativas de combate às notícias falsas 108 

Capítulo 5 - O poder do discurso 114 

5.1. Fundamentos da Análise Crítica do Discurso (ACD)  116 



2 
 

5.2. Discurso  117 

5.3. Práticas sociais, ideologia e poder  120 

5.4. Os modelos mentais e contextuais  125 

5.5. Interdiscursividade e intertextualidade  126 

Capítulo 6 - Poder e discurso nas eleições presidenciais de 2018  130 

6.1. Definição da amostra de trabalho  130 

6.2. Análise quantitativa da amostra  133 

6.3. Modelo de análise qualitativa proposto a partir da ACD  137 

6.4. Análise qualitativa da amostra e discussão dos resultados  145 

6.4.1. A1 - É #FAKE que livro citado por Bolsonaro no JN é o que aparece com carimbo de escola 

de Maceió  148 

6.4.2. A4 - É #FAKE print de texto que diz que Jean Wyllys foi convidado por Haddad para ser 

ministro da Educação em eventual governo  154 

6.4.3. A5 - É #FAKE capa da revista Veja sobre escândalo das pesquisas eleitorais compradas  

 157 

6.4.4. A12 - É #FAKE que revistas publicaram capas com declarações de diretor da OEA sobre 

fraudes nas urnas  160 

6.4.5. A15 - É #FAKE documento atribuído ao Exército que exige perícia nas urnas eletrônicas 

antes e depois das eleições  163 

6.4.6. A20 - É #FAKE mensagem que cita a Globo e diz que manifestação pró-Bolsonaro é a 

maior da história  168 

6.4.7. A32 - É #FAKE print de post que diz que Procuradoria Geral da República indeferiu 

candidatura do deputado Iran Lima  171 

6.4.8. A40 - É #FAKE que candidato a vice de Bolsonaro propôs confisco da poupança  174 

6.5. Síntese dos principais resultados  178 

7. Considerações Finais 181 

8. Referências Bibliográficas 187  

 

  



3 
 

Declaração de honra 

Declaro que a presente dissertação é de minha autoria e não foi utilizada previamente 

noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros 

autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da 

atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, 

de acordo com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e 

autoplágio constitui um ilícito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, setembro de 2020 

Luísa Guimarães Torre 

 

 

 

  



4 
 

Agradecimentos 

Por todo o apoio nesta caminhada e na vida, agradeço ao amor da minha vida, Rafael, meu 

parceiro de vida e de sonhos, que me acompanha nas ideias mais loucas (como mudar para 

Portugal) e me dá forças todos para alcançar meus objetivos. 

O meu obrigado também ao meu irmão, Eduardo, por me inspirar na vida acadêmica e por 

me apoiar tão carinhosamente nessa caminhada. Agradeço imensamente também à minha 

mãe, Yamara, por todo o amor, carinho e apoio incondicional em todos os meus planos. Por 

me ligar todos os dias e me fazer sentir seu amor, mesmo à distância, diariamente. 

A Luiza, Maurício, Duda e Carol, obrigada por me fazerem me sentir amada e acolhida. 

Às queridas amigas que o mestrado me deu, Leilane, Mariana, Cláudia, Geovana, Andressa, 

Pâmela, obrigada por fazerem os dias no Porto mais leves, felizes, cheios de risadas e de 

vinho. Obrigada pelos melhores rolês! 

Ao meu orientador Fernando Zamith, obrigada pela tranquilidade, calma e paciência para 

me guiar na construção dessa dissertação. A toda a banca, um grande obrigado pela 

disponibilidade e por todas as valiosas considerações. 

 

 

  



5 
 

Resumo 

Numa sociedade pós-industrial em que a informação desempenha um papel fundamental 
nas estruturas sociais (Castells, 2015), os boatos, um dos meios de comunicação mais 
antigos do mundo (Kapferer, 1993), passaram a ocupar um espaço importante na esfera 
pública (Habermas, 1984). Os boatos, agora midiatizados, são chamados de fake news. Essa 
expressão se popularizou na imprensa a partir do Brexit e da eleição de Donald Trump, 
ambos em 2016, mas ainda é um conceito sobre o qual há grande debate nas ciências sociais 
(Ribeiro; Ortellado, 2018). Outro fenômeno se soma a este: a pós-verdade (Keyes, 2004), 
complexificando o cenário informacional. Com a multiplicação dos pólos de enunciação 
(Pinto, 2000), o receptor se informa por inúmeros canais, desde os portais jornalísticos às 
redes sociais, e ele próprio decide a quem atribuir a fé (Primo, 2011). Nesse contexto, o 
jornalismo perdeu centralidade na produção, seleção e distribuição da informação (Bentes, 
2015), e as notícias falsas tornam-se parte fundamental de um cenário de desinformação. 
Em parte porque, em vez da avaliação dos editores de jornais, os algoritmos de 
recomendação usados para criar personalização nas redes sociais estão desempenhando 
um papel central na seleção e distribuição de conteúdo, tornando-se novos guardiões de 
informações (Heinderyckx e Vos, 2016). Nessa sociedade, organizada em rede, o poder 
também é exercido em rede (Parente, 2004). Um poder biopolítico (Deleuze, 1990), 
invisível, baseado na vigilância, em que sua dinâmica não é percebida, apenas seu 
funcionamento (Musso, 2004). Se não há poder que possa ser exercido sem estratégias 
discursivas (Castells, 2015), essa interação entre os emissores de notícias falsas e os meios 
de comunicação tradicionais tornou-se uma disputa de poder? O presente trabalho vai 
analisar o discurso contido nos desmentidos e nas (assim classificadas) notícias falsas 
produzidas por jornalistas do Grupo Globo, publicadas na seção Fato ou Fake entre 31 de 
agosto e 6 de outubro de 2018 - entre o início da campanha eleitoral e o primeiro turno das 
eleições brasileiras. A partir da análise crítica do discurso, investigaremos quais são as 
estratégias discursivas utilizadas por emissores de notícias falsas e por jornalistas 
profissionais em 8 artigos, em busca de elementos que revelem se há uma disputa 
discursiva entre eles. 

 

Palavras-chave:  fake news, jornalismo, poder, redes sociais, análise crítica do discurso 
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Abstract 

In a post-industrial society in which information plays a fundamental role in social structures 
(Castells, 2015), rumors, one of the oldest media in the world (Kapferer, 1993), have come 
to occupy an important space in the public sphere ( Habermas, 1984). The rumors, now 
mediatized, are called fake news. This expression became popular in the press after Brexit 
and the election of Donald Trump, both in 2016, but it is still a concept about which there 
is great debate in the social sciences (Ribeiro; Ortellado, 2018). Another phenomenon is 
added to this: the post-truth (Keyes, 2004), complexifying the informational scenario. With 
the multiplication of the enunciation poles (Pinto, 2000), the receiver is informed by 
innumerable channels, from journalistic portals to social networks, and he himself decides 
to whom to attribute the faith (Primo, 2011). In this context, journalism has lost centrality 
in the production, selection and distribution of information (Bentes, 2015), and false news 
has become a fundamental part of a scenario of disinformation. Partly because, instead of 
the assessment of newspaper publishers, the recommendation algorithms used to create 
personalization on social media are playing a central role in the selection and distribution 
of content, becoming new custodians of information (Heinderyckx and Vos, 2016). In this 
society, organized in a network, power is also exercised in a network (Parente, 2004). A 
biopolitical power (Deleuze, 1990), invisible, based on surveillance, in which its dynamics 
are not perceived, only its functioning (Musso, 2004). If there is no power that can be 
exercised without discursive strategies (Castells, 2015), has this interaction between the 
issuers of false news and the traditional media become a power struggle? This paper will 
analyze the discourse contained in the denials and (thus classified) false news produced by 
Grupo Globo journalists, published in the Fact or Fake section between August 31 and 
October 6, 2018 - between the beginning of the electoral campaign and the first round of 
the Brazilian elections. Based on the critical discourse analysis, we will investigate what are 
the discursive strategies used by false news broadcasters and professional journalists in 8 
articles, looking for elements that reveal whether there is a discursive dispute between 
them. 

 

Keywords: fake news, journalism, social media, power, critical discourse analysis 
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Introdução 

Os boatos são uma forma de comunicação que existe nas sociedades humanas há 

séculos. Kapferer (1993) diz que o boato é a mais antiga mídia do mundo. Em sua visão, o 

boato é a "emergência e a circulação no corpo social de informações que não foram ainda 

confirmadas publicamente pelas fontes oficiais, ou que não foram desmentidas por estas”. 

Segundo o autor, que escreveu o livro antes do surgimento da internet comercial, o boato 

tem início fora dos canais da mídia tradicional, e é difundido “oralmente ou através de 

panfletos”. No entanto, diante de um novo paradigma comunicacional, com a introdução 

da internet e das redes sociais como canais importantes de comunicação entre indivíduos, 

a circulação de notícias encontra escala e amplificação jamais vistas. Aqueles boatos que 

antes se espalhavam pelo boca-a-boca agora ganham uma nova dimensão. 

Em uma sociedade pós-industrial em que a informação tem um papel fundamental 

nas estruturas sociais (Castells, 2012), onde o que é percebido como real passa a ser cada 

vez mais o que é disseminado na vida digital, os boatos passaram a ocupar um espaço 

importante na comunicação interpessoal mediada por tecnologias de comunicação. A 

disseminação de boatos sempre existiu, mas o contexto em que nos encontramos tornou 

este fenômeno importante para as sociedades. Os boatos, agora mediatizados, passaram a 

ser chamados de fake news e integram, como peça-chave, o fenômeno mais amplo da 

desordem da informação, ou desinformação (Wardle e Derakhshan, 2019). 

O anúncio do Brexit e a eleição de Donald Trump, dois eventos que ocorreram entre 

junho e novembro de 2016, mostraram para o mundo que havia algo acontecendo na 

comunicação mediada por redes digitais. O primeiro episódio, a decisão do Reino Unido de 

deixar a União Europeia através de um referendo realizado em junho de 2016, e o segundo, 

uma eleição marcada pela ascensão de um bilionário magnata da mídia ao poder da maior 

economia do globo, vitória que nenhuma pesquisa de intenção de voto pode prever, 

trouxeram para a mídia dois termos até então pouco debatidos e conhecidos pelo grande 

público: fake news e pós-verdade. Enquanto a imprensa e especialistas tentavam encontrar 

respostas para esses acontecimentos nos EUA e no Reino Unido, percebeu-se que havia um 

novo fator nesta mesa: a circulação de notícias deliberadamente falsas ou severamente 

distorcidas através de redes sociais. No ecossistema da informação, diante de sociedades 
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que se comunicavam fortemente através das mídias sociais, os boatos ganharam 

importância semelhante às notícias veiculadas pelos veículos de comunicação social e 

complexificaram o debate social nestes momentos decisivos para os dois países - este 

mesmo fenômeno também encontra seus reflexos na sociedade brasileira. Essa confusão 

tem, consequentemente, impactos na credibilidade do jornalismo produzido nestas 

sociedades - enquanto instituição e enquanto discurso.  

A este fenômeno da desinformação, acrescenta-se outro: para alguns indivíduos, a 

verdade se tornou algo mais perto do que ele acredita do que dos fatos, o que Keyes (2004) 

nomeou de pós-verdade - eleita, em 2016, a palavra do ano pelo Oxford Dictionaries. De 

acordo com os mantenedores do dicionário, o verbete significaria “relativo ao que denota 

circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influenciadores na formação da opinião 

pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal”. Quando fatos reais e objetivos 

influenciam menos a opinião pública do que emoções e crenças pessoais, estamos na era 

da pós-verdade. Este campo é o território ideal para a disseminação de fake news. 

Foucault (2005) traz a noção de regimes de verdade e de poder. Cada sociedade, em 

seu contexto histórico específico, produz um regime de verdades e um conjunto de 

mecanismos que possibilitam a distinção dos enunciados verdadeiros dos falsos. Em nossa 

sociedade atual, porém, vivemos uma crise de confiança nas instituições. Em uma vida em 

sociedade cada vez mais mediada por tecnologias de comunicação, desejos que não têm 

lastro com o real acabam ganhando espaço e compartilhamentos para muito além do que 

um simples boato iria. De 2016 para cá, o tema notícias falsas - ou fake news - ganhou força 

no noticiário, especialmente ligado à política e às eleições, já que 2018 foi ano de eleições 

presidenciais no Brasil e o cenário esteve, mais que nunca, radicalizado. 

O conceito de fake news tem sido bastante estudado nos últimos anos, mas ainda é 

um conceito sobre o qual há grande debate nas ciências sociais e na comunicação (Ribeiro; 

Ortellado, 2018). Na literatura, o debate se divide entre os que defendem o uso da 

terminologia, criado no debate político e na cobertura jornalística, e os que acreditam que 

ele é um termo inadequado por carregar em seu nome a palavra notícia ("news") (Ribeiro 

e Ortellado, 2018), visão que este trabalho partilha. No entanto, utilizaremos, neste estudo, 

a nomenclatura fake news - conceito que será delimitado e definido nos próximos capítulos 
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- já que o fenômeno que iremos estudar é assim tratado pela imprensa, foco de análise 

deste trabalho. 

Esse tipo de informação falsa que convencionou-se chamar de fake news é, 

essencialmente, difundido através das mídias sociais digitais populares como Facebook, 

Whatsapp e Twitter. Na sociedade da informação, as relações sociais se tornaram 

fortemente mediadas por tecnologias da comunicação, e no contexto atual, fortemente 

influenciadas pelas mídias sociais digitais, ou redes sociais. Sites de redes sociais, ou apenas 

redes sociais, são plataformas online de interação social onde grupos de pessoas realizam 

trocas sociais através de uma estrutura em rede. Os nós da rede representam cada 

indivíduo e suas conexões, e os laços sociais serão complexificados e modificados a cada 

nova pessoa que se conecta. Recuero (2009) explica, ao citar, boyd e Ellison, que os sites de 

redes sociais permitem uma nova geração de “espaços públicos mediados”. "O conceito 

refere-se a 'ambientes onde as pessoas podem reunir-se publicamente através da mediação 

da tecnologia'", diz a autora, como é o caso de sites como Facebook, Twitter e Instagram. A 

eles, soma-se uma ferramenta particularmente importante no caso brasileiro, o Whatsapp. 

A ascensão dessas plataformas traz não só novas formas de difusão de conteúdo 

criado por indivíduos, como também daquele criado por profissionais da comunicação. Em 

2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há no Brasil 116 

milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com idade 

acima de 10 anos. De acordo com o estudo Digital News Report de 2020, do Reuters 

Institute1, 87% dos brasileiros utilizam a internet para acessar notícias, contra 84% no ano 

anterior, e 76% deles acessa através do smartphone. Destes, 67% dos entrevistados usam 

as mídias sociais como fonte de notícias, passando o uso da TV como fonte de notícias (que 

caiu de 73% em 2019 para 66% em 2020), contra 64% em 2019. O Facebook continua a ser 

a rede preferida dos brasileiros para acessar notícias, apontado por 54% dos entrevistados. 

Em seguida, vemos o uso do WhatsApp para disseminação de notícias para 48% e, em 

terceiro lugar, o YouTube é usado por 45% dos entrevistados. 

Em um mundo de abundância de informação, o jornalismo também se transforma. 

Torna-se mais uma voz em meio a diversos polos de enunciação e perde a centralidade na 

 
1 Disponível em http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/brazil-2020/ 
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produção, seleção e distribuição de informações (Bentes, 2015). Se a lógica da comunicação 

de massa é hierárquica, limitada à transmissão de conteúdos por um emissor com uma 

possibilidade muito limitada de debate por parte do receptor, isso mudou. Hoje está toda 

a gente em pé de igualdade, a responder e a negociar (Wolton, 2010). O receptor é o novo 

protagonista.  

A possibilidade de indivíduos e instituições poderem divulgar a um grande público 

online, com relativa facilidade, qualquer tipo de dado e informação um quadro novo ao qual 

nomeou-se "desintermediação", ou seja, "a diluição do papel de intermediário dos 

jornalistas, através da selecção e hierarquização da informação", destaca Pinto (2000). A 

ilusão é a de que seria possível ter acesso a uma informação mais transparente e menos 

manipulada pelo trabalho jornalístico, já que todas as informações estão disponíveis na 

internet para qualquer um ver. O Wikileaks é um exemplo disso. Ele surge como um 

processo novo de disponibilização da informação, desvendando os dispositivos de gestão 

das informações como estratégia de poder (Bentes, 2015). 

Nas redes sociais, a forma de consumir notícias e informações passa a seguir novos 

critérios. No lugar da avaliação dos editores de jornais, os algoritmos de recomendação são 

usados para criar personalização e definir o que é mais relevante para seus usuários. Esses 

mecanismos, nem sempre transparentes, vão determinar o que aparece primeiro no feed 

dos utilizadores baseado em critérios como popularidade, interação e semelhança com 

conteúdos já consumidos, entre outros - a composição dessas fórmulas, porém, ainda é, em 

grande medida, segredo empresarial (Pasquale, 2015).  

Esses mecanismos passam a ocupar um papel central na seleção e distribuição de 

conteúdos, tornando-se uma espécie de novos gatekeepers das informações (Heinderyckx 

e Vos, 2016). Seguindo sua audiência, as empresas de jornalismo também migram para as 

redes sociais, mas tornam-se refém desses mesmos critérios que incidem sobre a produção 

de conteúdo dos amadores. No entanto, ao mesmo tempo que permitem um acesso mais 

amplo à informação, as redes sociais apresentam-se em um formato que torna difícil a 

verificação e a comprovação da autenticidade dos conteúdos (Allcott e Gentzkow, 2017). 

Desta forma, o jornalismo tradicional, ou profissional, enfrenta então 

transformações e mudanças que também são sentidas na esfera do poder. Nesta nova 
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forma de sociedade, organizada em rede, o poder também é exercido em rede (Parente, 

2004). É um tipo de poder diferente daquele que se exercia em uma sociedade disciplinar 

(Foucault, 1999), já que o novo agente da vigilância está em ambientes de alta liberdade, 

dentro de uma estrutura invisível, onde o capitalismo está mais vivo que nunca. Controlar 

ou fazer circular são características das redes, essencialmente estruturas de conexão 

transitória, com elementos em interação, onde não se percebe sua dinâmica - ela é invisível 

-, só seu funcionamento (Musso, 2004). 

Nesta sociedade, a vigilância não visa mais docilizar os corpos, e sim, as mentes. Um 

novo modelo de capital, baseado na informação, pede uma nova sociedade para dar 

suporte a ele, onde o poder é sofisticado e quase invisível: o que Gilles Deleuze, a partir da 

ideia de poder disciplinar de Foucault, chama, em 1990, de poder de controle. A sociedade 

de controle é biopolítica: não se sente o controle, ele é invisível, mas existe - como são as 

dinâmicas das redes. Para Deleuze (1990), é um poder que se sustenta no aparato das novas 

tecnologias de informação, onde toda a informação dos indivíduos é concentrada em 

bancos de dados, geridos pelos dispositivos online de vigilância, os algoritmos. 

Os algoritmos controlam a exibição dos conteúdos nas redes sociais, limitando a 

entrega do conteúdo ao gosto do usuário, tornando inevitável a formação de bolhas 

informacionais (Wolton, 2010). É nestas estruturas que se encontra um ambiente propício 

para a disseminação de notícias falsas, as fake news. 

As relações de poder são discursivas e o discurso constitui a sociedade e a cultura 

(van Dijk, 2017). Um discurso é uma forma de acção social e é sempre relacional. Ele pode 

também ser ideológico, servindo para construir e legitimar as relações de poder e 

dominância (Wodak, 2001). Como parte do tecido social, as ideologias também são 

reproduzidas nas notícias veiculadas pela imprensa e, por que não, nas fake news que 

circulam nas redes sociais. É através da veiculação desses discursos que as atitudes sociais 

são formuladas e difundidas na sociedade e é também assim que os cidadãos se identificam, 

comunicam e atuam como membros de determinados grupos. (van Dijk, 2017) É por isso 

que, ao analisar o discurso, vamos perceber também as marcas e as ideologias expressas 

nessas mensagens. 
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A escolha do tema se justifica pela importância que a disseminação de fake news 

tem tomado e pela crescente desconfiança nos meios de comunicação tradicionais, ou seja, 

nos veículos de comunicação social tradicionais - a que, neste trabalho, vamos nos referir 

como imprensa profissional, jornalismo tradicional ou jornalismo profissional - além dos 

efeitos já observados em momentos políticos decisivos de outras democracias do mundo, 

como Estados Unidos, no caso de Donald Trump, e no Reino Unido, no caso do Brexit. 

Dessa forma, a presente investigação visa contribuir com o estudo das relações 

entre o fenômeno da desinformação e seus impactos para o jornalismo, observando as 

transformações das práticas de comunicação social e de poder, a partir do estudo de caso 

das eleições presidenciais brasileiras de 2018. Partimos de três pressupostos para basear 

nossa investigação: 1) a ascensão das redes sociais, e a consequente superação da esfera 

pública clássica, onde os veículos de comunicação social ocupavam um espaço central, por 

uma esfera pública mediada (Recuero, 2009), irá trazer profundas transformações para o 

ecossistema informacional e para o jornalismo; 2) a ecologia da mídia digital, a partir da 

mediação dos algoritmos, vai causar fortes impactos na forma como os indivíduos se 

relacionam com a noção de informação fiável ou verificada, resultando no fenômeno atual 

da desinformação e das fake news (Bakir e McStay, 2018); 3) Se não existe poder que se 

exerça sem estratégias discursivas, a disputa por poder é uma disputa de verdades, onde o 

objetivo é derrubar uma verdade e colocar outra no lugar (Castells, 2015); o poder é a 

amálgama das relações sociais e a capacidade de interferir no comportamento do outro,  

uma disputa discursiva também será uma disputa de poder. 

Vemos um fenômeno que é essencialmente comunicacional a influenciar fatos 

sociais e políticos. São fenômenos imersos dentro do campo da Comunicação, uma vez que 

tratam da circulação de informação entre as pessoas, suas relações com o jornalismo e as 

relações de poder que se desenvolvem a partir dessas mudanças. 

Bourdieu (2004) define campo como o universo no qual estão inseridos os agentes 

e as instituições que produzem, reproduzem e difundem a ciência. A noção de campo vem 

de todo o universo que está compreendido entre o texto e o contexto, incluindo seus 

agentes e instituições inseridos nele. O campo da Comunicação abriga temas como 

comunicação interpessoal, comunicação de massa, discurso, opinião pública, circulação de 
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informação e de notícias, jornalismo e boatos, todos alvos de investigação da presente 

pesquisa. 

Para encontrar a realidade concreta dos fatos, é preciso integrar nesses fatos a 

história das teorias a respeito deles. Lopes (2010) explica que o paradigma pode ser 

considerado a visão de mundo partilhada por uma comunidade científica que se expressa 

por meio do trabalho teórico. A abordagem escolhida para a pesquisa é a crítica (marxista), 

cujos princípios metodológicos básicos são, segundo a autora: 1) a análise centrada no 

produto e na produção cultural, a partir da qual há inferências a respeito do consumo 

dentro de uma modalidade social histórica; 2) o estudo incorpora categorias históricas na 

análise, como dominação, hegemonia, racionalidade técnica e ideologia; 3) o nível do 

estudo da comunicação e da cultura é propriamente o nível ideológico das ações sociais, e 

o sistema simbólico é analisado por meio dos produtos culturais (mensagens) que também 

são meios de dominação; 4) o nível interpretativo da abordagem é marcado pela busca de 

princípios determinantes do sentido da ação social, das formas de consciência que 

correspondem a determinada configuração histórico-social. 

Os diferentes contributos a este domínio, demonstrados em nossa revisão da 

literatura, mostram como é um tema relevante e que suscita preocupação dos 

investigadores. Diversos centros de investigação estão preocupados com a importância que 

o tema fake news tem alcançado. Em Portugal, um exemplo foi a realização do VI Congresso 

Internacional de Ciberjornalismo (CobCiber), em novembro de 2018, na Universidade do 

Porto, que debateu temas como fake news, clickbait e desinformação. Na Universidade 

Lusófona também ocorreu em novembro de 2018 a 10ª Conferência Comunicação e 

Jornalismo, em que se debateu a relação entre “Fake News e democracia”. No Centro de 

Investigação em Média Digitais e Interação (DigiMedia) da Universidade de Aveiro também 

há estudos relacionados a fake news. 

Já na Europa, na Universidade de Amsterdã, são desenvolvidas pesquisas sobre 

redes e poder por diversos investigadores associados, como Bernhard Rieder e Richard 

Rogers. Ali eles também desenvolvem investigações sobre diversos temas do universo 

digital, tais como pós-verdade e fake news, na Digital Methods Initiative (DMI), um dos mais 

proeminentes grupos de pesquisa da Europa sobre estudos de internet. Outro pesquisador 
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importante é Jayson Harsin, da American University of Paris, que também se debruça sobre 

o tema fake news. 

No Brasil, dois centros de investigação se destacam. Um deles é o Instituto de 

Estudos Avançados (IdEA), da Unicamp, onde pesquisas que envolvem os temas pós-

verdade, jornalismo e fake news se desenrolam. Outro é o Grupo de Pesquisa em Políticas 

Públicas para o Acesso a Informação, da Universidade de São Paulo (USP), que desenvolve 

o projeto “Monitor do debate político no meio digital”, que realiza pesquisas qualitativas e 

quantitativas sobre fake news. 

Além disso, ao chamar atenção para o tema, é possível despertar legisladores para 

algum tipo de regulação sobre o assunto. 

Observamos que este é um fenômeno de estudo complexo, que pressupõe múltiplas 

dimensões e abordagens de análise. A partir do estudo de caso proposto e observando os 

contributos de outras investigações, pretendemos contribuir com o aprofundamento da 

análise do objeto de estudo da presente pesquisa, que está no embate entre realidades 

discursivas - da mídia tradicional e também dessa nova realidade de múltiplos emissores, 

que são os emissores de fake news. Ambas disputam atenção de seus leitores e o poder de 

direcionar a opinião pública. É esta guerra discursiva, dentro do contexto das eleições gerais 

brasileiras de 2018, a problemática que vamos investigar nesta pesquisa. 

Para isso, nossa pergunta de partida, para a qual vamos buscar respostas, é: quais 

são as estratégias discursivas de emissores de fake news e de jornalistas profissionais para 

influenciar a opinião pública? 

Queremos, primeiramente, entender as estratégias subjacentes à construção do 

discurso, tanto da desinformação quanto do jornalismo, durante a campanha eleitoral 

presidencial brasileira de 2018, e analisar se existe uma guerra discursiva entre emissores 

de fake news e veículos de comunicação social. Um objetivo secundário, porém não menos 

importante, é entender quais são as relações de poder que se desenvolvem entre imprensa 

e emissores de notícias falsas. Vamos também buscar entender quais são as consequências 

do fenômeno das fake news para o jornalismo e para as sociedades. Por fim, os objetivos 

dessa dissertação também compreende observar o enquadramento do papel das iniciativas 

de fact-checking no contexto dos veículos jornalísticos tradicionais brasileiros. 
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Com este trabalho, também pretendemos contribuir com o avanço de uma definição 

mais aprofundada do fenômeno da desinformação a partir da sistematização de discussões 

da literatura consultada. 

Nossa hipótese é que existe uma disputa discursiva entre emissores de fake news e 

mídia tradicional na tentativa de um desacreditar o outro - e que os mecanismos usados 

são bastante diretos: enquanto a mídia jornalística classifica as fake news como mentirosas 

ou desinformação, os emissores de fake news tacham a imprensa de manipuladora e 

vendida. Em outras palavras, existe uma disputa discursiva entre jornalismo profissional e 

emissores de fake news, que também é de poder, com o objetivo de capturar mentes e 

corações. 

Outra hipótese com que vamos trabalhar é a de que o discurso do jornalismo 

tradicional em meio a essa guerra será direcionado para a busca da reafirmação da 

credibilidade, algo que vem sendo abalado nos últimos anos, em meio à uma crise de 

identidade e de perda de relevância, já que agora, os jornais não são os principais criadores 

de conteúdo e estão inseridos numa lógica do diálogo, própria das redes.  

Nossa proposta procura combinar pressupostos quantitativos da análise de 

conteúdo com uma abordagem qualitativa da análise crítica do discurso (ACD). A amostra a 

ser trabalhada será as checagens publicadas pelos 7 veículos de comunicação do Grupo 

Globo na secção "Fato ou Fake", e para isso vamos recorrer aos artigos publicados no site 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/, escolhido por conter todas as checagens de forma 

sistematizada e com acesso aberto. As notícias analisadas são aquelas publicadas entre os 

dias 31 de agosto de 2018 e 06 de outubro de 2018, período que compreende o início da 

campanha eleitoral e o primeiro turno das eleições brasileiras. O serviço (Fato ou Fake) 

produz debunkings (desmentidos) para veículos como G1, O Globo, Valor Econômico, Rádio 

CBN e outros. O jornal foi escolhido porque aborda com certa frequência o tema fake news 

e por ter criado, para seus veículos, uma editoria específica. Além disso, o Grupo Globo é 

um dos maiores grupos mediáticos do Brasil. O Globo, por exemplo, é segundo maior jornal 

online do país - de acordo com dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), em 2015, 

a média de circulação digital foram 118.143 usuários, ficando atrás da Folha de S. Paulo. 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/
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O período temporal escolhido para a coleta do material foi os 35 dias de campanha 

eleitoral, quando a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão esteve permitida. 

Foram selecionadas as 40 matérias que contêm elementos particulares dos casos 

relacionados à eleição. 

Vamos recorrer à análise de conteúdo para realizar a análise quantitativa. De acordo 

com Fonseca Júnior (2005), diversos elementos podem ser avaliados a partir da análise de 

conteúdo: sistemas, normas, índices e sintomas, representações linguísticas, 

comunicações, processos institucionais. Vamos classificar e quantificar em quais categorias, 

a partir da classificação de Wardle e Derakhshan (2019), as fake news analisadas se 

encaixam e que tipo de conteúdo aquela fake news apresenta (foto, vídeo, print, etc). 

Vamos ainda realizar uma avaliação dos tópicos principais nas fake news e nos desmentidos. 

Já para a análise qualitativa, vamos recorrer à análise crítica do discurso para checar 

a nossa hipótese principal. Vamos realizar uma nova seleção dentro da amostra, a partir 

dos 40 artigos que a compõem, e selecionar 8 entre aquelas que citam e/ou simulam 

notícias de veículos jornalísticos tradicionais, ou por ser uma publicação de um veículo que 

se define como jornalístico. 

Discurso não é só semântica, então vamos compreender como as intenções de 

quem emite aquele discurso se materializam em estruturas de linguagem. De acordo com 

Maingueneau (2004), o discurso tem algumas características marcadas. É uma unidade para 

além da frase (transfrástica); é orientado e argumentativo - mesmo os "neutros", como o 

jornalístico ou o científico; é subjetivo e traz marcas do seu locutor; é interativo, ou seja, 

sempre traz um diálogo; é contextualizado; é regido por normas de natureza linguística e 

social; e é interdiscurso, ou seja, traz outros discursos dentro dele. 

Van Dijk (2017) diz que um discurso pode ser ideológico à medida que é uma 

condição essencialmente avaliativa e provê guias para a perceção social e interação dos 

grupos. A ideologia se encontra no nível do significado (sentido) e da referência (como são 

nomeados atores e eventos), categorias que serão utilizadas na análise do presente 

trabalho. Nomeação, predicação, argumentação, enquadramento e intensificação ou 

mitigação são algumas estratégias discursivas, explicam Wodak e Meyer (2001). Essas 

categorias também serão utilizadas nesta dissertação para analisar as marcas do discurso 
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em notícias tanto da mídia profissional que tratem de fake news, como em fake news que 

falem sobre a imprensa tradicional no contexto das eleições, em busca de elementos que 

revelem ou não as disputas de poder entre os emissores. 

Este trabalho foi dividido em 6 capítulos que vão nos guiar por uma análise 

aprofundada de um fenômeno comunicacional e seus aspetos sociais, econômicos, políticos 

e culturais. No primeiro capítulo, vamos apresentar os desafios colocados pela emergência 

da sociedade da informação e as transformações que esse novo paradigma acarreta na 

forma como os indivíduos se relacionam e se comunicam. Vamos compreender uma nova 

experiência histórica que emerge a partir da digitalização da sociedade e as novas 

territorialidades que resultam desse processo e observar como esse novo modelo 

comunicacional reorganiza as relações de poder na sociedade em rede, dentro do contexto 

de um capitalismo que se desenvolve baseado na vigilância. 

No segundo capítulo, vamos explorar as transformações no ecossistema mediático 

e o fenômeno da desinformação, em uma tentativa de avançar na conceituação do 

problema a partir da compreensão das características do boato. Vamos investigar também, 

do ponto de vista social, as novas formas dos cidadãos se informarem e o empoderamento 

do usuário a partir das redes sociais, além do fenômeno da disseminação de fake news. 

Vamos também refletir sobre questões ligadas às consequências do fenômeno da 

desinformação, como a descredibilização das notícias e a artificialidade da esfera pública. 

No capítulo 3, serão abordadas questões mais diretamente ligadas aos impactos da 

vigilância digital e do controle nas relações de poder e também os processos algorítmicos 

que vão resultar no filtro-bolha, aprisionando os usuários em um consumo de notícias 

superpersonalizado, o que limita sua visão sobre o mundo. Vamos ainda discutir o 

importante papel das emoções e da polarização no fenômeno da desinformação. 

No capítulo 4, vamos realizar uma análise do desafiador contexto em que o 

jornalismo se encontra, a partir de questões econômicas, políticas e culturais. Seguindo um 

ponto de vista crítico, vamos lançar luz sobre a imprensa profissional no contexto do 

capitalismo e analisar os aspectos econômicos do contexto atual que combina a perda da 

credibilidade com uma crise do modelo de negócio atual das grandes empresas de mídia, 

ressaltando a campanha dos veículos tradicionais pela credibilidade como antídoto contra 



19 
 

as fake news. Do ponto de vista político, vamos entender quais são as consequências das 

características das redes de distribuição e amplificação das informações, a organização no 

feed e o contraste disso com a hierarquização tradicional do jornalismo, e perceber porque 

a forma como as notícias são distribuídas é tão importante para a informação de uma 

população. 

No quinto e no sexto capítulos, avançamos para a análise proposta das fake news e 

dos debunkings realizados pelo Grupo Globo. No capítulo 5, desenvolvemos os 

fundamentos da Análise Crítica do Discurso, que servirão como base para a delimitação do 

modelo de análise que será detalhado no capítulo 6, onde também será apresentada a 

discussão dos resultados da análise. Primeiro, vamos realizar a análise quantitativa da 

amostra, classificando as fake news para compreender melhor a amostra, e depois vamos 

realizar a análise pormenorizada dos artigos, em busca das estratégias utilizadas na 

construção dos discursos tanto dos emissores de fake news quanto dos jornalistas. Vamos 

identificar os potenciais impactos dessas estratégias no recetores do discurso e de que 

forma elas moldam os modelos mentais de perceção do mundo. A partir dessa análise, 

vamos interpretar como essas narrativas se conectam no contexto da disputa eleitoral. 
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1. Capítulo 1 - O paradigma da comunicação em rede 

1.1 Perturbações na experiência do espaço-tempo 

A experiência humana do espaço e do tempo tem sido profundamente modificadas 

nos últimos séculos e, junto com ela, observamos transformações nas práticas de poder e 

de comunicação. Em um mundo altamente mediado por tecnologias de informação, as 

relações humanas experimentam novos modos de comunicação, onde há uma aceleração 

do tempo e onde os territórios não são mais físicos, mas informacionais. Neste contexto, 

um novo tipo de poder se desenvolve. Um poder que não mais incide sobre corpos para 

docilizá-los para o trabalho, mas sobre as mentes, para capturar desejos e guiar para o 

consumismo, transformando indivíduos em produtos prontos à venda. 

Normalmente, as mudanças na sociedade não são rupturas abruptas; em geral, a 

sociedade humana parece evoluir em grande parte através de mudanças tão graduais a 

ponto de serem quase imperceptíveis (Beniger, 1986). No último um século e meio, o 

desenvolvimento do capitalismo a partir da Revolução Industrial trouxe mudanças 

profundas na experiência humana, que marcou a passagem de uma sociedade 

essencialmente agrícola para uma sociedade permeadas por máquinas e pelo trabalho 

fabril. A humanidade, no entanto, já experimenta uma nova realidade, em que a sociedade 

fabril se tornou altamente tecnologizada e marcada pela comunicação. 

A experiência da humanidade de espaço e de tempo tem se transformado ao longo 

dos séculos com a evolução do capitalismo. Se entre os séculos XVIII e XIX, para aquele 

campesinato que se tornava trabalhador fabril foram criados espaços de confinamento e 

disciplina, o tempo passou a ser regulado não mais pela lógica do cultivo, mas pelo tempo 

da produção (Foucault, 1999). No início, para a produção e distribuição dos produtos, os 

mercados dependiam de relações interpessoais e interações cara a cara. A chegada do trem 

a vapor para distribuir a produção amplia essas relações para uma escala mais alargada. O 

tempo do deslocamento, que era dos animais de tração, se tornou infinitamente acelerado. 

Antes, produtores, estando perto dos consumidores, podiam facilmente avaliar a 

extensão das necessidades a serem satisfeitas. A produção se autoregulava. Mas quando a 

indústria produz para os consumidores espalhados por toda a superfície do país ou mesmo 
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de todo o mundo, o produtor não vê mais esses limites, e a produção torna-se desregulada. 

É dessa forma que Beniger (1986) descreve a Revolução do Controle, a resolução de uma 

crise de controle que exigiu novos meios de comunicação e resultou numa mudança 

estrutural. A infraestrutura crescente de transporte dependia de uma infraestrutura de 

processamento de informações e telecomunicações para seu controle. Criou-se a 

burocracia e racionalização como tecnologias de controle dos indivíduos e das cargas, e 

inovações como o telégrafo e o sistema postal para a distribuição das mercadorias. 

Era preciso regular, ainda, a demanda e o consumo. Tal controle requer meios para 

comunicar informações sobre bens e serviços para audiências nacionais, a fim de estimular 

ou reforçar a demanda por esses produtos; ao mesmo tempo, requer meios para coletar 

informações sobre as preferências e comportamento desse audiência. O primeiro meio 

massivo foi o envio de correio por transporte ferroviário. Telefonia, rádio e televisão, e até 

mesmo livros também foram usados com esse propósito. 

Esse processo, que continua ocorrendo desde o século XIX, mostra que o 

desenvolvimento da tecnologia não é a agente das mudanças na sociedade, e sim, uma 

resposta à necessidade crescente de retomada do controle pelo capital financeiro agora 

global. Um dos principais resultados dessa revolução do controle, defende Beniger (1986), 

foi o surgimento da chamada Sociedade da Informação, conceito do economista Fritz 

Machlup, que mediu o setor da economia dos Estados Unidos que se ocupava de 

comunicação e de informação. Desde a década de 1970, o mundo vem observando um 

crescimento cada vez maior da digitalização. Com a ascensão da internet, a comunicação 

atingiu outro nível de alcance e os mercados se tornaram radicalmente globais. 

Vivemos, portanto, na chamada Sociedade da Informação ou no que Castells (2012) 

chama de Sociedade em Rede: uma sociedade pós-industrial em que as principais estruturas 

sociais e atividades são organizadas em torno de redes de informação eletronicamente 

processadas, que têm impactos nos níveis individual e macro, em que a informação se 

tornou a base do capitalismo no lugar da industrialização -  uma cidade global, onde os 

fluxos de informações ultrapassam os muros das prisões, das instituições e dos Estados-

Nação. Um fenômeno holístico com impactos tecnológicos, culturais, econômicos, sócio-

políticos e espaço-temporais (Webster, 2006). 
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A presença física passa a ser atravessada pelo espaço dos fluxos. A sociedade em 

rede se desenvolve a partir da experiência humana local, mas com escala global, a partir de 

redes, que sempre existiram, mas agora são turbinadas pelo tempo real da internet. 

(Castells, 2012) Ali se desenvolve o ciberespaço, segundo Lévy (1999, p.92), "um espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e da memória dos 

computadores". As tecnologias digitais, explica o autor, surgiram como "uma infraestrutura 

do ciberespaço, um novo espaço de comunicação, sociabilidade, organização e transação.” 

(Lévy, 1999, p.31). Mas o virtual não substituiu o real: "ele multiplica as oportunidades de 

atualizá-lo" (Lévy, 1999, p.88) 

Há muitas visões sobre a ascensão da "rede das redes", a internet (Musso, 2004), 

como espaço global de comunicação. Logo no início da internet, entusiastas como o criador 

da World Wide Web, Tim Berners-Lee, acreditavam em uma utopia libertária que se tornou 

uma espécie de ideologia: um ambiente de liberdade, em que se pode acessar a informação 

que desejar; o fim da intermediação dos políticos e o exercício pleno da cidadania; uma 

nova forma de ordenação que substituiria o mercado; uma forma livre de se educar, em 

que a rede serviria como uma imensa biblioteca acessível a todos e uma universidade que 

tem como professores e alunos a humanidade; um local para encontrar quem desejamos, 

o paraíso das almas solitárias; a possibilidade de ser múltiplo e mais tolerante (Vaz, 2004).  

Para os utópicos, a rede das redes seria um ambiente em que é possível realizar 

qualquer revolução. “A rede leva sempre consigo um imaginário de transição, entre a 

liberação de um sistema piramidal e hierárquico de que o Estado é o arquétipo, e a 

promessa de um sistema futuro, o da associação universal, anunciador de um novo tipo de 

relação igualitária.” (Musso, 2004, p.34) 

Aqueles que têm uma visão distópica sobre as redes, no entanto, enxergam apenas 

controle e vigilância generalizada (Musso, 2004). Entre a visão de seus amantes e de seus 

detratores, a internet carrega um pouco de cada: enquanto ela é potência para uma 

democracia mais participativa, enquanto é uma possibilidade de educar sem fronteiras, de 

levar conhecimento a todas as partes do mundo e de tornar acessível informações que 

antes esbarravam nas barreiras físicas, ela também se tornou espaço em que o capitalismo 

exerce, a cada dia mais, seu poder - de forma pouco transparente e crescentemente 
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naturalizada, onde o questionamento sobre suas vigilância e sua interferência nas opiniões 

e reflexões sociais é cada vez menor. É o poder periférico em potência contra o poder 

central vigilante. “Essa teologia dos evangelistas da rede vai de encontro à dos empresários, 

que veem ali um ‘mercado’ para um comércio eletrônico ao mesmo tempo mundializado, 

personalizado e acessível a domicílio.” (Musso, 2004, p. 35) 

A internet abriu a possibilidade para qualquer pessoa se expressar e se comunicar 

de forma aparentemente livre, em que todos se tornam emissores e falam sobre tudo que 

pensam, uma "autocomunicação de massas" (Castells, 2015). Em uma sociedade cada vez 

mais permeada por informação, se acreditava que quanto maior fosse a abundância de 

informações rápidas, maior seria a comunicação. Era o modelo, mas não funciona assim 

(Wolton, 2011). Nos últimos 20 anos, o mundo acreditou na ideologia tecnicista de que o 

acesso à internet levaria a uma "autêntica" comunicação, sem manipulação. O progresso 

da tecnologia, porém, não foi o suficiente para criar o progresso da comunicação entre os 

homens.  

Com a introdução da internet na vida cotidiana, a experiência do espaço, do tempo 

e do poder mudam. Primeiro, porque é produzida uma nova espacialidade, o virtual. Ao 

mesmo tempo em que a internet permite ao ser humano habitar um espaço imaterial, ela 

permite vivenciar a geografia do mundo como simulacro (Harvey, 2014). "Existimos em um 

ambiente saturado de mídia, o que significa que a vida é essencialmente simbolizada, sobre 

trocar e receber - ou tentar trocar e resistir à recepção - mensagens sobre nós e os outros". 

(Webster, 2006, p. 20) 

Muniz Sodré (2002) chama de vivência áptica um novo ethos (espaço de realização 

da ação humana) da sociedade a partir das novas tecnologias da comunicação e informação. 

A realidade virtual, muito diferente da presença, permite ao homem uma onisciência (tudo 

sabe), uma onipresença (está em todos os lugares) e uma ubiquidade (estar presente em 

mais de um lugar ao mesmo tempo) que transforma radicalmente a experiência humana, 

onde se exercita praticamente todos os sentidos.  

De longe, a maior marca que a internet vai trazer à experiência humana é uma nova 

produção de temporalidade. Nesta vivência do mundo, a velocidade da comunicação 
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aumenta vertiginosamente, assim como crescem exponencialmente a velocidade de 

consumo e a disponibilidade de informação. Agora, é o tempo dos produtos que já nascem 

obsoletos e da velocidade alucinante de informação. É a experiência do tudo, ressalta 

Harvey (2014) - a aniquilação do espaço pelo tempo, uma vez que a presença física já não é 

mais necessária para experienciar qualquer parte do mundo.  

Além disso, a forma de consumir informação e de se comunicar também mudou - 

uma experiência que tornou o tempo pontilhista, conforme explica Zygmunt Bauman (2008, 

p. 45-46):  

Tal como experimentado por seus membros, o tempo na sociedade líquido-

moderna de consumidores não é cíclico nem linear, como costumava ser para os 

membros de outras sociedades. Em vez disso, para usar a metáfora de Michel 

Maffesoli, ele é pontilhista - ou, para empregar o termo quase sinônimo de Nicole 

Albert, um tempo pontuado, marcado tanto (se não mais) pela profusão de rupturas 

e descontinuidades, por intervalos que separam pontos sucessivos e rompem os 

vínculos entre eles, quanto pelo conteúdo específico desses pontos. 

Vivemos apenas o instante; passado, presente e futuro estão reduzidos a pontos 

aleatórios sem conexão. Com essa aceleração do tempo, se produz experiência demais, 

passado e presente demais. A experiência do tempo é ritmada pelo digital, é um tempo do 

instante que desorganiza a experiência humana. Essa é a temporalidade que marca o 

consumo de informações nos ambientes virtuais. 

O tempo é o lugar da esperança (futuro) e da lembrança (passado); ele é o marcador 

fundamental da existência humana. Santo Agostinho (2011), em sua obra "Confissões", 

escrita no século IV, afirma que o tempo é pura experiência e a única experiência real do 

tempo é o presente. Ligado à duração, o tempo primeiro foi marcado pela natureza, e 

depois por relógios. Com a primeira revolução industrial, no século XVIII, os relógios saíram 

das igrejas e praças para as fábricas, inaugurando a primeira experiência disciplinar do 

tempo - o tempo como forma de pressão pela produtividade. É a partir daí que a gestão do 

tempo se torna instrumento de poder. De lá para cá, a introdução da energia elétrica nas 
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sociedades, a globalização e o surgimento da internet apenas radicalizaram o controle do 

tempo. 

Essa noção de tempo pontilhista que nos desconecta do passado oferece um risco 

real à sociedade. A administração do tempo é decisiva para o trabalho e para a organização 

da exploração do trabalho. David Harvey (2014) explica que o poder social é um elemento 

centrado no domínio do tempo, do espaço e na acumulação. O dinheiro serve para dominar 

o tempo dos trabalhadores e para adquirir espaços. E a naturalização da experiência 

contemporânea de tempo e espaço é um instrumento de controle social. Quem controla 

seu tempo, tem poder. 

Nessa sociedade, os produtos comunicacionais estão interessados em capturar o 

tempo dos indivíduos. O discurso do homem "multitarefa" ou "multitela" era algo que, se 

acreditava, poderia trazer distúrbios psicológicos aos jovens, que consumiam informação 

demais. Hoje já vemos empresas vendendo a experiência do tempo multitela: assistir a dois 

programas diferentes na TV, ou usar a internet junto com a televisão. O consumo de 

informações dobrou e a experiência do tempo se multiplica a ponto de não se produzir mais 

memória, ou não se conseguir mais prestar atenção em nada. É uma nova etapa do que 

Lazarsfeld e Merton observaram em 1948, com o crescimento da presença da mídia de 

massa no cotidiano das pessoas: informação demais torna o humano adquirente de vasto 

e mero conhecimento passivo, sem a capacidade de atuar para mudar sua realidade, o que 

eles chamaram de disfunção narcotizante da informação. 

O que nos ilude nessa temporalidade contemporânea é que fazemos o papel de 

Deus, já que adquirimos as capacidades divinas de onisciência, onipresença e ubiquidade - 

ou seja, a experiência digital emula a eternidade. Freud (1997) diz que o homem quer se 

tornar um deus de prótese - e o que seria um humano com seu smartphone senão um deus 

de prótese? A criação dessa nova temporalidade é a experiência da eternidade. 

 

1.2. Poder na sociedade em rede  

O conceito de rede tornou-se um dos mais importantes para compreender a forma 

com que se estrutura o mundo em que vivemos. Segundo Musso (2004), é um conceito que 
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se tornou “onipresente e onipotente”, e pode ser aplicado em diversos campos do 

conhecimento para explicar fenômenos diversos. Nas ciências sociais, a noção de rede 

“define sistemas de relações (redes sociais, de poder…) ou modos de organização (empresa-

rede, por exemplo)” (Musso, 2004, p.17). 

A noção de rede é fundamental para se explicar como chegamos ao contexto social 

e econômico a que chegamos. Para isso, é preciso entender sua estrutura e suas 

características. Musso (2004) cita Michel Serres para explicar que um diagrama em rede é 

constituído de uma pluralidade de pontos (picos) ligados entre si por uma pluralidade de 

ramificações (caminhos). Se na Revolução Industrial as conexões construídas entre as 

fábricas, onde estava o poder econômico, eram estradas físicas, na Sociedade da 

Informação as conexões entre os agentes econômicos são informacionais. Musso (2004) 

sublinha que no crepúsculo das “Luzes”, quando o saber se sobrepôs ao ver como sublinhou 

Foucault, as redes como “o espaço do território sobre o qual se conectam dispositivos de 

fortificação ou de circulação. Controlar ou fazer circular, essa é a ambivalência original da 

rede” (Musso, 2004, p. 23). A metáfora da rede, diz Musso (2004. p. 34), é bicéfala: 

“vigilância da circulação e circulação da vigilância.” 

Controlar ou fazer circular são ações inatas à estrutura em rede. Sobre as 

características da rede, Musso (2004, p. 32) explica que:  

[...] em seu ser, ela é uma estrutura composta de elementos em interação; em sua 

dinâmica, ela é uma estrutura de interconexão instável e transitória; e em sua 

relação com um sistema complexo, ela é uma estrutura escondida cuja dinâmica 

supõe-se explicar o funcionamento do sistema visível. 

Ou seja, redes são essencialmente estruturas de conexão transitória, com elementos 

em interação, e não se percebe sua dinâmica - ela é invisível -, só seu funcionamento. Um 

mecanismo de passagem, um vínculo invisível dos lugares visíveis, um fluxo entre seres 

viventes e a máquina, “a ponto de confundirem-se os níveis que ela conecta: que se trate 

da interação entre elementos, da engendração de uma estrutura por outra ou ainda do 

funcionamento de um sistema complexo.” (Musso, 2004, p. 32) Todas as pessoas estão 

conectadas a partir de suas conexões. A rede é algo maior por estar entre o indivíduo e a 
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máquina; é um intermediário de todas as relações. É uma estrutura cujas “estradas” de 

circulação da informação são invisíveis, em que toda a informação circula entre nós - ou 

seja, pela relação de proximidade e intermediação -, em que é preciso estar conectado para 

receber e compartilhar informações (Musso, 2004; Vaz, 2004). 

Além disso, a rede é técnica de organização do espaço e do tempo, em que reduz o 

tempo e amplia a experiência do espaço - ela superpõe um espaço sobre o território, 

desterritorializa e reterritorializa (Musso, 2004). 

Um dos fios que une a sociedade em rede é a comunicação e a informação e as 

relações de poder nessa sociedade. Para Castells (2015), o que estrutura a política, a 

economia e a cultura está baseado em processos comunicacionais, ou seja, o poder está 

baseado no controle da informação e da comunicação, seja ele o poder macro do Estado e 

da mídia, seja o poder micro das organizações como os movimentos sociais, que agora 

encontram nesse novo momento comunicacional, graças à internet, a possibilidade de 

autocomunicação (Castells, 2009). O novo ambiente de comunicação pela internet, em 

particular a autocomunicação, vai modificar as relações de poder existentes na sociedade. 

Castells (2015) observa que o poder é o amálgama de tudo e a capacidade de 

interferir no comportamento do outro usando métodos mais ou menos civilizados: o 

discurso ou a violência. Ao mesmo tempo, em uma sociedade em rede, o poder é exercido 

em rede (Castells, 2015; Parente, 2004). As relações de poder se estruturam através de 

redes microfísicas onde a influência é exercida por uma base de interconexões que a 

sustenta (Foucault, 2010). E a internet vai conectar essas redes, complexificando as 

relações. 

Para Castells (2015), não existe poder que se exerça sem estratégias discursivas - a 

disputa por poder é uma disputa de verdades, onde o objetivo é derrubar uma verdade e 

colocar outra no lugar. Grandes grupos econômicos passaram a investir na comunicação 

pois ela subjaz todas as relações de poder. 

O geógrafo francês Claude Raffestin (1993) observa, assim como Castells, que o 

poder é relacional, intrínseco ao humano, e envolve trocas comunicacionais. Para ter poder, 

é necessário o controle das redes de circulação e comunicação. Mas a mídia não é um 
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poder, é um instrumento do poder combinado em estratégias. A origem do poder e de suas 

relações está no trabalho. No entanto, não há poder sem uma base que o sustente - o que 

sustenta um poder evidente é uma rede microfísica de poderes (Foucault, 2010). Todo 

poder, diz Raffestin (1993), é sustentado pelo reconhecimento do poder do outro. Mas 

quem domina não permite essa tomada de consciência pelos que estão apartados do poder. 

O poder é mais dominante quando é invisível, diz Raffestin (1993). Redes físicas de 

comunicação têm fragilidades, podem ser rompidas - tudo que é visível se enfraquece. 

Como já observamos, no caso da internet e, mais especificamente, de redes sociais como o 

Facebook, as estradas por onde circulam informações comunicacionais são invisíveis: não 

se vê a estrada e não se vê o dono da estrada. Não se sabe o que está sendo feito com as 

informações e de que forma há a tentativa de nos controlar. Não há mapa. 

 

1.3. Controle 

A lógica de poder que dominou a sociedade industrial, em que a domesticação dos 

corpos para o trabalho na fábrica foi imperativa, era uma lógica da disciplina, o que Michel 

Foucault (1999) chamou de poder disciplinar. Foucault (1999) estabelece a instituição do 

poder disciplinar com a emergência do capitalismo, onde se nasce e morre pulando de 

instituição em instituição: da família (onde se aprende as regras sociais), para a escola (onde 

se aprende os valores da Nação), para a fábrica (onde se aprende o controle do tempo e 

dos corpos). E o que não se encaixa nesse padrão de normalidade é tratado com 

confinamento e vigilância, via Judiciário, igreja ou hospital psiquiátrico. 

Já em uma sociedade de alta circulação de informação, o poder que se exerce não 

visa mais docilizar os corpos, e sim, as mentes. Esses processos não se anulam, eles se 

complementam e se transpassam, e um poder se torna preponderante ao outro. Um novo 

modelo de capital pede uma nova sociedade para dar suporte a ele, onde o poder é 

sofisticado e quase invisível: o que Gilles Deleuze (1992), a partir da ideia de poder 

disciplinar de Foucault, chama de poder de controle. 

É certo que entramos em sociedades de "controle", que já não são exatamente 

disciplinares. Foucault é com frequência considerado como o pensador das 
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sociedades de disciplina, e de sua técnica principal, o confinamento (não só o 

hospital e a prisão, mas a escola, a fábrica, a caserna). Porém, de fato, ele é um dos 

primeiros a dizer que as sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando 

para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de controle, que 

funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação 

instantânea. (Deleuze, 1992, p. 219-221) 

Esse é o poder que se exerce em que meios de alta circulação de informação e de 

uma aparência enorme de liberdade. A sociedade de controle é biopolítica: não se sente o 

controle, ele é invisível, mas existe. Para Deleuze (1992), não há mais um espaço restrito 

para que o poder se faça sentir; pelo contrário, ele se faz presente em todos os lugares. É 

um poder que se sustenta no aparato das novas tecnologias de informação, onde toda a 

informação dos indivíduos é concentrada em bancos de dados. Na sociedade em que se 

exerce o poder de controle, "os indivíduos tornaram-se 'dividuais', divisíveis, e as massas 

tornaram-se amostras, dados, mercados ou 'bancos'” (Deleuze, 1992). O princípio da 

docilidade continua, no entanto, o mesmo, pois os indivíduos entregam voluntariamente 

seus dados à vigilância. São as "servidões voluntárias". (Wolton, 2011). 

O controle se faz sobre os fluxos e os movimentos, por interação e em rede. Ou seja: 

numa sociedade em rede, o poder também se exerce em rede. Segundo Parente (2004), é 

necessário se questionar se o controle não seria uma espécie de prisão ainda mais 

aperfeiçoada do que a disciplina, já que, por meio do ciberespaço e do computador 

conectado em rede nos permite alcançar "uma incrível ubiquidade que nos permite ir a 

todos os lugares sem sair do lugar.” (Parente, 2004, p. 97) 

Seis anos antes de Deleuze, James R. Beniger (1986) explicou, no livro "The Control 

Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society", a origem e a 

evolução do controle nas sociedades ocidentais. Segundo o pensador norte-americano, a 

demanda por um novo tipo de poder - esse poder que se exerce quando há um excesso de 

informação circulando, e que é invisível, o controle - surgiu junto com os trens à vapor, 

diante de uma crise de controle que o capitalismo experimentaria que já que a partir dali, 

as noções de espaço e tempo começavam a ser subvertidas. 
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A crise do controle, diz Beniger (1986), é uma crise de poder do capital. A revolução 

do controle veio em resposta a essa crise, baseada no processamento de informação 

crescente e no desenvolvimento dos meios de comunicação. A restauração do controle se 

deu com uma centralização crescente do controle econômico e político que foi perdido em 

níveis mais locais durante a Revolução Industrial. Se o controle do governo e de mercados 

dependiam de relações interpessoais e interações cara a cara, naquele momento ele seria 

restabelecido por meio da organização burocrática, da nova infraestrutura de transportes 

e de um amplo sistema de comunicação via meios de comunicação de massa. Beniger (1986, 

p.11) define controle como “influência intencional com um objetivo predeterminado”. 

Acima de tudo, entre todas as soluções tecnológicas para a crise de controle - na 

medida em que serviu para controlar a maioria das outras tecnologias -, o rápido 

crescimento da burocracia foi a primeira resposta. Beniger (1986) cita Weber como o 

primeiro a ver a burocracia como uma nova maquinaria crítica para o controle das forças 

sociais desencadeadas pela Revolução Industrial. Era preciso aumentar o número de 

informações sobre os indivíduos e as empresas, e a burocracia passou a cumprir esse papel, 

de forma padronizada, com racionalização crescente para que cada vez mais informação 

pudesse ser processada. 

Para alcançar a distribuição da produção de massa aos mercados nacional e 

mundiais, a demanda e o consumo também precisam ser controlados. Para Beniger (1986), 

um dos principais resultados da revolução do controle foi o surgimento da chamada 

Sociedade da Informação. A partir da década de 1970, a digitalização progressiva dos meios 

de comunicação de massa e dos conteúdos de telecomunicação começa a ofuscar 

distinções anteriores entre a comunicação de informações e seu processamento, bem como 

entre pessoas e máquinas. Digitalização faz a comunicação de pessoas para máquinas, entre 

máquinas, e até mesmo de máquinas para pessoas tão fácil como é a comunicação entre 

pessoas. 

 

1.4. Capitalismo de vigilância 
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Assim como Beniger (1986) viu no aumento do número de informações coletadas 

sobre indivíduos e empresas, a partir do século XIX, uma resposta do capitalismo à crise do 

controle, nesta nova sociedade digitalizada novos mecanismos começaram a ser utilizados 

com o mesmo objetivo: recuperar controle sobre os consumidores e direcionar desejo. A 

partir da digitalização progressiva dos meios de comunicação e do ofuscamento de 

distinções entre pessoas e máquinas, iniciou-se a vigilância sobre a experiência humana nos 

infoterritórios para coletar dados de comportamento e exercer controle sobre seus desejos. 

Esse controle, nesta nova fase, funciona de uma forma mais sofisticada e sutil que ocorria 

dentro da lógica dos meios de comunicação de massa. 

Ao rastrear todos os movimentos dos usuários nas redes, coletar dados de 

comportamento, armazená-los e relacioná-los, máquinas inteligentes, os algoritmos, 

passaram a ter a capacidade de prever o comportamento futuro do usuário. A utilização da 

experiência humana nos territórios virtuais como matéria-prima gratuita transformada em 

dados comportamentais é a base deste novo paradigma que Zuboff (2019) chama de 

capitalismo de vigilância. 

A vigilância tem sido utilizada por grandes empresas da internet, como o Facebook 

e Google, para coletar dados e transformá-los em publicidade personalizada para seus 

usuários, por sua vez, financiados por pequenas e grandes empresas. Frequentemente, 

técnicas de segmentação baseadas em padrões comportamentais são utilizadas para 

classificar pessoas, e não anúncios (Bakir e McStay, 2018). A segmentação do público é 

baseada nesses dados comportamentais, e as empresas direcionam cada vez mais recursos 

para esses canais já que a probabilidade de atingir o potencial comprador é enorme. Essa 

vigilância, no entanto, tem um lado negativo: ela cria bolhas políticas, culturais e 

informativas. Esse mecanismo será melhor explicado nos capítulos 3, 4 e 5. 

O Facebook é a maior rede de mídia social do mundo, com 2,498 bilhões de usuários, 

segundo estudo da Statisa2. Além disso, é dono de duas das maiores mídias do mundo, 

Whatsapp (2 bilhões de usuários) e Instagram (1 bilhão de usuários) e recolhe diversos tipos 

 
2 Dados disponíveis em <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-

ranked-by-number-of-users/> 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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de dados pessoais de usuários e também de não-usuários (Hirata, 2014; Costa, 2018), como 

por exemplo sexo, data de nascimento, número de telefone, profissão, as músicas que o 

usuário ouve, os locais onde ele faz check-in (onde ele vai), o sistema operacional e o 

modelo do telefone utilizado para acessar a rede social,  números de telefone e nomes dos 

contatos do usuário, mensagens de texto, além de horário e duração de cada chamada feita 

e recebida. 

Através dos cookies, que são arquivos que registram rastros de navegação, o 

Facebook recolhe informações sobre o tempo que o usuário "permaneceu em cada página, 

a sequência de cliques que deu, os dados que você colocou em um formulário online, o site 

através do qual você chegou naquela página" (Costa, 2018). 

Em 2014, o doutor em Direito Alexandre Hirata descreveu outros dados que o 

Facebook recolhia dos cidadãos. Esse levantamento faz parte do movimento Europe versus 

Facebook, uma série de 22 ações sobre proteção de dados movidas contra o Facebook pelo 

estudante de Direito vienense Max Schrems no Irish Data Protection Commissioner, na 

Irlanda. Segundo Hirata (2014), "o botão “curtir” gera dados do usuário que são 

armazenados pelo Facebook, podendo ser usados para rastrear usuários por toda a 

internet".  

O Facebook detém ainda informações sobre a face dos usuários, utilizada para 

reconhecimento facial em fotos, uma espécie de impressão digital da face com 34 pontos 

fixos e mapeáveis, usado para reconhecer os usuários em fotos (Hirata, 2014; Costa, 2018). 

Por fim, a rede social recolhe informações dos usuários para criar perfis sombra, que são 

perfis de não-usuários; e há aplicações que podem acessar dados pessoais do usuário. O 

escândalo do Cambridge Analytica, em 2018, é um exemplo disso: um teste de 

personalidade foi utilizado para determinar as inclinações políticas dos norte-americanos e 

definir a quem direcionar que tipo de anúncios políticos nas eleições americanas (Costa, 

2018). 

Muitos desses dados são entregues voluntariamente pelos usuários em troca de 

entretenimento e pertencimento ao grupo (Lyon, 2017). São as "servidões voluntárias", 

segundo o sociólogo francês Dominique Wolton (2011, pp. 31-32): 
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Um sintoma da nossa dependência em relação às tecnologias da comunicação? É só 

observar nosso estado psicológico quando ficamos longe do computador ou do 

telefone por mais de duas horas. [...] É um paradoxo ainda mais surpreendente na 

medida em que essa dependência marca a nossa aceitação da traçabilidade 

enquanto a emancipação se constituiu durante séculos na libertação de todas as 

dependências externas (religiosas, políticas…) As tecnologias de informação 

contribuíram para esse movimento de emancipação. É paradoxal que os indivíduos 

se submetam, voluntariamente, às tecnologias que antes lhe deram liberdade, 

justamente quando estão livres de toda autoridade. São muitas as "servidões 

voluntárias". 

Esses dados são, então, "perfilizados" (categorizados em perfis) e classificados 

(Bruno, 2008) para tornarem-se alvos de anúncios e também de recomendações de novos 

conteúdos (Rogers, 2016), uma espécie de curadoria de conteúdos que serão entregues e 

mostrados aos usuários baseados em suas buscas e interações anteriores, em um cenário 

de total personalização (Pariser, 2012). Este mecanismo será melhor explicado mais à 

frente, no capítulo 4. 

A categorização em perfis serve para que o Facebook, por exemplo, crie públicos 

extremamente segmentados que serão oferecidos para quem quer investir em anúncios na 

plataforma. O próprio Facebook, em sua plataforma de anúncios, divulga que "mostrará 

seus anúncios automaticamente às pessoas mais propensas a achá-los relevantes", 

utilizando seu enorme banco de dados. “Usando o que você sabe sobre as pessoas que 

deseja alcançar, como faixa etária, localização e outros detalhes, escolha os dados 

demográficos, os interesses e os comportamentos que melhor representam seu público” 

(Facebook, 2020). A ferramenta permite aos anunciantes "criar" três tipos de público: 

Básico, com base em critérios como idade, interesses, geografia e mais; Personalizados, 

pessoas que se envolveram com sua empresa, online ou não; e Semelhantes, pessoas com 

interesses parecidos com os dos seus melhores clientes. (Facebook, 2020). 

Muitos desses dados, diz Zuboff (2019), são utilizados para melhoria em produtos e 

processos, mas o restante torna-se proprietário e vai alimentar tanto processos conhecidos 
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como "machine intelligence" (inteligência de máquina) quanto produtos de predição do 

comportamento, que irão antecipar o que o usuário vai fazer e como ele irá agir no futuro. 

Esses produtos de predição são negociados em um novo tipo de mercado para 

previsões comportamentais que eu chamo de mercados futuros comportamentais. 

(...) A dinâmica competitiva desses novos mercados impulsiona capitalistas de 

vigilância para adquirir fontes cada vez mais preditivas de excesso de 

comportamento: nossas vozes, personalidades e emoções. (Zuboff, 2019, p.14) 

Todos esses processos de perfilização, recomendação e predição são realizados por 

algoritmos. Um algoritmo é uma sequência de comandos que instrui uma máquina, 

expresso em linguagens de programação computacional, que informa um aplicativo ou 

software como se comportar (Bunz, 2017). Enquanto seus passos são previsíveis, seu 

impacto não é, especialmente quando são utilizados para explorar o conhecimento 

conduzindo grandes conjuntos de dados. Sem o processamento de dados, o algoritmo fica 

inerte; no entanto, quando organiza e relaciona dados em grandes bases, ele direciona 

decisões e influencia a sociedade, podendo se tornar um problema ético, diz Bunz (2017, 

s.p.): 

Além dos objetos do cotidiano que, devido ao seu armamento algorítmico, 

adquiriram um tremendo poder para regular o comportamento, os algoritmos 

também são explicitamente programados para tomar decisões, tornando-se 

carregados de julgamentos de valor, como é explicitamente o caso nas negociações 

de alta frequência, na criação de perfis de suspeitos ou na doação de órgãos. 

São eles que vão determinar o que o usuário verá primeiro ou com destaque nessas 

mídias sociais, ou seja, quem detém o poder econômico determina o que será visto. Eles 

funcionam a partir da lógica da rede: se movem por “estradas” de circulação da informação 

invisíveis; entre nós, pela relação de proximidade e intermediação; e em conexão 

constante. São dispositivos que trabalham a serviço do poder econômico. Os algoritmos, 

neste sentido, tornaram-se mecanismos do poder de controle, ou instrumentarismo, nas 

palavras de Zuboff (2019). 
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Para além deste papel de ranqueamento da informação, eles vão servir também 

para prever o comportamento e para persuadir e ajustar o comportamento do consumidor 

- sempre com o objetivo da obtenção do lucro. "Os processos automatizados das máquinas 

não apenas conhecem nosso comportamento, mas também moldam nosso 

comportamento em escala", explica a professora: 

O poder instrumentista conhece e molda o comportamento humano em relação aos 

fins dos outros. Em vez de armamentos e exércitos, ele trabalha sua vontade através 

de meios automatizados de uma arquitetura computacional cada vez mais 

onipresente de dispositivos, coisas e espaços “inteligentes” em rede. (Zuboff, 2019, 

p.14) 

É por isso que, mesmo em um ambiente de múltiplas trocas comunicacionais e alta 

liberdade, com enorme processamento de informação, o devir é capturado para moldar 

pensamentos. Devir, segundo Deleuze (1992, p. 211), "não é história; a história designa 

somente o conjunto das condições, por mais recente que seja, das quais desvia-se a fim de 

"devir", isto é, para criar algo novo". É o desejo, a capacidade desejante dos indivíduos. 

O poder de controle não mais importa em controlar e punir o corpo, e sim, as 

mentes. O controle opera na capacidade de desejar, o devir. O devir é capturado para que 

o indivíduo deseje apenas a partir de um menu do consumismo. O campo do simbólico se 

torna o campo dos devires programados. A disciplina castiga os corpos; já o controle cria 

mentes teleguiadas pela comunicação e antecipa a formatação de pensamento - tudo isso 

em ambientes de extrema liberdade. 

O controle do tempo e do devir, ambos orientados para um mundo de consumismo, 

são conceitos-chave do tipo de poder que se exerce nas sociedades em rede. A ideia é 

predizer o que o indivíduo vai fazer para então influenciá-lo a comprar um produto tal ou a 

escolher tal candidato em eleições. O grande risco para a sociedade é de que a capacidade 

do devir seja anulada, tornando tudo tendência e produtos pasteurizados, criando uma 

enorme nação global de seres não-desejantes. 

 

1.5. As novas infoterritorialidades 
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A experiência de tempo e espaço, organizada por relações de poder e comunicação, 

configura territorialidades. Essa dinâmica relacional é o que produz as territorialidades, de 

acordo com o geógrafo brasileiro Marcos Aurelio Saquet (2015). Rogério Haesbaert (2004) 

também vê o território como espaço de relação, dinâmico, de luta onde há poder, 

contrapoder e comunicação como elementos fundamentais. 

Embora muito associados com o espaço físico, os territórios hoje também podem 

ser constituídos de informação, como são as redes sociais digitais. Permeadas pelo poder 

de controle, esse novo espaço de trocas de informação carregam as marcas particulares do 

espaço e do tempo da sociedade em rede. O território-rede é um território produto de um 

novo tempo assim como o território geográfico foi de um outro tempo (Haesbaert, 2004). 

O norte-americano Robert Sack (2013) explica que territorialidade é a vida em um 

território. Ele diz que a territorialidade física, geográfica, está sendo suplantadas pelos 

infoterritórios, já que os fluxos comunicacionais passaram a atravessar os muros da 

sociedade disciplinar, transformando as relações sociais; por isso, estamos saindo da 

territorialidade geográfica para a territorialidade informacional. Nas duas situações, há 

limites, comunicação e poder, mesmo que nos infoterritórios isso não seja visível. 

Raffestin (1993) explica que espaço é o que nos é dado, já o território é algo 

produzido, demarcado dentro do espaço a partir de relações organizadas em dois eixos, 

poder e comunicação. Das ações de comunicação, se garimpam os elementos do controle. 

A territorialidade está contida em um determinado momento histórico, é construída por 

relações sociais e de poder, e atravessada pela comunicação. Cada indivíduo vive uma 

territorialidade, que muda de acordo com a experiência que é feita dos territórios, sejam 

eles informacionais ou geográficos. 

A conformação de um território pressupõe bordas e limites, experiência do tempo 

e trocas comunicacionais. Um território geográfico, como um Estado-Nação, usa rios e 

montanhas como limites físicos e símbolos nacionais como bandeiras e heróis na 

construção simbólica. Nos territórios informacionais, é o poder de controle que diz onde 

estão suas bordas, diz Raffestin (1993, p. 67): 
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Falar de território é fazer uma referência implícita à noção de limite que, mesmo 

não sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo mantém 

com uma porção do espaço. [...] Delimitar é, pois, isolar ou subtrair 

momentaneamente ou, ainda, manifestar um poder numa área precisa. O desenho 

de uma malha ou de um conjunto de malhas é a conseqüência de uma relação com 

o espaço e, por conseguinte, a forma mais elementar da produção de território. 

Raffestin (1993) ainda afirma que as territorialidades são conjuntos de relações 

mediatizadas que derivam do sistema sociedade-espaço-tempo e se associam à organização 

do espaço. Em um território midiatizado ou informacional, os limites são o alcance de uma 

narrativa (Sack, 2013). Uma rede de amigos é um território, mas a territorialidade só se vive 

com quem se troca informações. Sack (2013) também observa que os limites do território 

informacional são os limites das redes microfísicas de poder que dão sustentação a um 

determinado poder. 

As redes são fatores de desterritorialização e reterritorialização, e a forma do 

território-rede é o rizoma (Haesbaert, 2004). Os territórios-rede admitem sobreposições, 

são descontínuos em termos espaciais, mas são conectados e articulados entre si. O homem 

sempre formou redes, o que com a internet ganhou uma feição dinâmica e global. Falar que 

nessa nova sociedade, em rede, há um processo de desterritorialização é um mito, porque 

a territorialidade é relacional, e os territórios existem também sem base material, como é 

o caso dos territórios informacionais. 

Não é possível viver sem territórios. Eles podem ser ligados a uma materialidade 

geográfica, mas podem ser também territórios de compartilhamento de narrativas, de 

trocas de informação em rede. Podem se materializar em redes relacionais delimitadas por 

uma narrativa, como uma hashtag; em grupos de troca de informação, como grupos de 

família; em grupos reunidos em perfis semelhantes por máquinas inteligentes como 

algoritmos. Podemos concluir, portanto, que nesta nova sociedade existem 

multiterritorialidades. "Facilitada pelo reconhecimento e pelo pertencimento das pessoas 

a novos territórios, desenvolve-se uma forma de territorialização mais complexa, 

convergente com a ideia de rede: a multiterritorialidade" (Fragoso, Rebs, & Barth, 2011, p. 
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213). A experiência da multiterritorialidade se caracteriza "pela superconexão de territórios 

e pela maior fluidez dos trânsitos espaciais" (Fragoso, Rebs, & Barth, 2011, p. 213). 

 

1.6 Redes sociais e o espaço público mediado 

Espaços e territórios são conceitos indissociáveis, uma vez que o território é 

produzido a partir do espaço e pressupõe ser um local de relações. É o uso e a apropriação 

do espaço por indivíduos que vai gerar processos de territorialização. No processo de 

constituição de territorialidades, a circulação e a comunicação são dimensões que se 

combinam sob a forma de redes. "Redes de circulação e comunicação contribuem para 

modelar o quadro espaço-temporal que é todo território" (Raffestin, 1993, p. 204) 

Um conceito fundamental para entender a dinâmica de circulação de informação 

nas redes sociais é o de espaço público ou esfera pública. Uma vez que a experiência 

humana nos territórios informacionais, mediada por relações de comunicação e poder, 

compõem infoterritorialidades, é preciso compreender como atuam as dinâmicas sociais e 

de poder numa esfera comunicacional de debates e formação da opinião pública agora no 

virtual. 

 Sites de redes sociais, ou apenas redes sociais, conforme já foi conceituado, são 

plataformas online de interação social onde indivíduos constroem perfis públicos ou 

semipúblicos para participar e onde grupos realizam trocas sociais através de uma estrutura 

em rede, uma nova geração de “espaços públicos mediados” (boyd e Ellison, 2007). Os nós 

da rede representam cada indivíduo e suas conexões, segundo Recuero (2009), e são 

ambientes onde as pessoas podem reunir-se publicamente através da mediação da 

tecnologia, em que as estruturas sociais pré-existentes no mundo offline se repetem. 

A ascensão da internet, e posteriormente, das redes sociais como espaços de trocas 

comunicacionais e de formação da opinião pública provocou um grande questionamento 

se estes espaços virtuais compõem uma nova esfera pública ou um novo tipo de esfera 

pública. A ideia de esfera pública, que ancora em boa parte o conceito de democracia 

contemporânea, pressupõe espaços públicos onde são realizados o debate político e a 

formação da opinião pública. A interação dos públicos em uma troca argumentativa, 
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desenvolvida fora da influência do poder político ou econômico, e seus fluxos 

comunicativos formam a esfera pública (Barros e Sampaio, 2011). Os processos que formam 

a esfera pública tornam-se também fonte de legitimidade para a decisão política. 

Habermas (1997, citado por Barros e Sampaio, 2011), um dos principais 

formuladores do conceito de esfera pública, pressupõe que este é o principal espaço em 

que os representados políticos podem exercer influência sobre seus representantes. A 

esfera pública habermasiana tem duas funções: 

...tem como primeira missão filtrar e sintetizar as diversas opiniões existentes. 

Assim, apenas as opiniões que verdadeiramente representam os discursos 

existentes na sociedade serão capazes de sobrepujar os filtros da deliberação, ou 

seja, discursos egoístas ou apenas estratégicos tenderão a ser filtrados em tal 

processo. A outra meta ou função primordial da esfera pública é amplificação do 

tema. A esfera pública deve conseguir ampliar o tema tanto para atingir os 

diferentes públicos concernidos na sociedade quanto para levar tais fluxos 

comunicativos em direção ao sistema político formal. Nesse ponto, a esfera pública 

realiza sua principal função, que é influenciar a esfera institucional, muitas vezes 

desconectado dos anseios e necessidades dos cidadãos, em suas decisões. Logo, a 

esfera pública não realiza a decisão política por si, mas tem a capacidade de criar 

subsídios essenciais para direcionar os representantes. (Barros e Sampaio, 2011, 

p.163) 

Na esfera pública burguesa, o jornalismo ocupou um papel central graças a essas 

características de apresentar opiniões para o debate público e amplificar os temas. Gomes  

(2008, citado por Barros e Sampaio, 2011) lembra que também é papel dos meios de 

comunicação de massa, além de uma exposição mais massiva dos temas, trazer para o 

interior da discussão fatos, documentos, negociações e outros elementos que, uma vez 

expostos, podem se tornar temas de debate ou se converter em insumos para a formação 

de opiniões. Desta forma, a deliberação pode ser mais geral e mais abrangente. 

A ideia da internet como esfera pública advém de sua potencialidade como espaço 

de debate múltiplo e ubíquo, onde todos os atores têm a possibilidade de se expressar e se 
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comunicar de forma aparentemente livre, em uma verdadeira "autocomunicação de 

massas" (Castells, 2015). Neste contexto, o receptor é o novo protagonista, e estão todos 

em pé de igualdade, a responder e a negociar (Wolton, 2011). Além disso, na internet há a 

possibilidade de indivíduos e instituições poderem divulgar, com relativa facilidade, 

qualquer tipo de dado e informação, um quadro novo ao qual nomeou-se 

"desintermediação", ou seja, "a diluição do papel de intermediário dos jornalistas, através 

da selecção e hierarquização da informação", destaca Pinto (2000). Esta ideia será 

pormenorizada no capítulo 4. 

Nos espaços virtuais, grupos marginalizados e sem visibilidade nos meios de 

comunicação de massa também teriam a possibilidade de ter voz e alcançar muitas pessoas. 

A ilusão é a de que seria possível ter acesso a uma informação mais transparente e menos 

manipulada pelo trabalho jornalístico já que todas as informações estão disponíveis na 

internet para qualquer um ver. O Wikileaks é um exemplo disso. Ele surge como um 

processo novo de disponibilização da informação, desvendando os dispositivos de gestão 

das informações como estratégia de poder (Bentes, 2015). 

Desta forma, o ciberespaço poderia se tornar uma nova esfera pública, segundo 

Lemos (2009, citado por Barros e Sampaio, 2011, p. 164), "onde o “mundo da vida” amplia 

o capital social, recriando formas comunitárias, identitárias (público), ampliando a 

participação política". Há, no entanto, algumas limitações acerca deste conceito. Enquanto 

a internet é potencialmente universal, acessível, permite liberdade de expressão e 

participação fora das instituições políticas tradicionais, existem fatores como a ausência de 

conhecimento específico sobre temas e o acesso desigual e não tão amplo à rede (Barros e 

Sampaio, 2011). 

Além disso, embora a dinâmica das redes seja dialógica, algumas questões se 

colocam, como por exemplo, a falta de respeito às diferenças e aos pontos de vista 

conflitantes, a falta de reflexão e os discursos radicais que podem dominar os debates. Há 

também outros desafios: boa parte da informação que se consome na internet passa por 

grandes empresas (quando se realiza uma busca no Google, ou se utiliza o Facebook para 

se expressar), onde há monetização do usuário e de seus desejos; existe a tendência à 

formação de bolhas informativas, alimentadas pelos algoritmos de predição e de 
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recomendação; colocam-se questões como contas inautênticas, robôs e outros atores que 

amplificam de forma artificial debate sobre algumas questões, em especial em política. 

Essas ações podem criar uma percepção falsa da esfera pública, já que há uma 

distorção das ideias de que todos falam, e de opinião pública, pois não é possível formar 

consensos. Recuero, Zago e Soares (2017) também lembram que os processos participativos 

das ferramentas que constituem as redes de mídia social dependem de ações e percepções 

individuais, onde os atores agem como gatekeepers da rede, impactando na circulação de 

informações e na compreensão de visões diferentes sobre os assuntos. 

O que vemos, porém, na internet e nas redes sociais, é a interconexão entre diversos 

públicos e mídias, onde mídias de massa e indivíduos dialogam. Não é possível, então, 

considerar a internet e seus espaços de conexão como uma esfera pública isolada ou 

independente (Barros e Sampaio, 2011, p. 180), "mas que pode ser utilizada pelos seus 

usuários para incrementar as discussões na esfera pública, podendo, em determinadas 

situações, desencadear demandas sobre o sistema político formal".  

Embora haja limitações às características da esfera pública "clássica", não podemos 

ignorar que o debate público está na internet e nas redes sociais. 

Para Aurélio (2019), houve uma mudança estrutural no espaço público nas últimas 

duas décadas. Se em meados do século XIX, Habermas defendeu que houve uma mudança 

estrutural com a passagem dos media tradicionais a protagonistas do espaço público, o que 

ocorre atualmente é uma multiplicação dos polos de enunciação (Pinto, 2000) e a perda da 

centralidade dos media clássicos no debate público (Bentes, 2015).  

Foi a massificação da informação, a partir do surgimento dos penny press, que 

alterou a natureza do espaço público, fazendo-o sair dos salões e cafés, onde se reunia a 

elite, para o meio da rua. Por um lado, diz Aurélio (2019), os jornais vão funcionar como 

acelerador da agitação política. Por outro, tornam-se um instrumento da coesão social e da 

legitimação do poder em uma sociedade que, por séculos, conviveu com as monarquias. 

A par das mudanças na demografia e no modo de produção, é, por conseguinte, toda 

a organização política, social e cultural que vai assentar em novos moldes, por força do novo 

regime de produção e circulação de informação. Do ponto de vista ideológico, é também 
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por essa altura que se instala a convicção de que o poder se legitima não apenas nas urnas, 

mas também na transparência que só os jornais estão em condições de assegurar. Estes, 

por sua vez, ao serem catapultados ao estatuto de árbitros, que os projeta sobre a 

diversidade das classes sociais, vão por sua vez incorporar os ideais da objetividade, da 

neutralidade e do respeito pelos factos, em sintonia, de resto, com o positivismo que se 

impõe no mundo da ciência, com a utopia do progresso tecnológico e civilizacional e, 

naturalmente, com a difusão dos valores igualitários. (Aurélio, 2019, p. 122) 

A mediação entre os diversos grupos de interesses e as instituições do Estado passa, 

então, a ser feita por esse novo operador de consensos que são os jornais. Ou seja, os 

jornais deixaram de ser veículos de opinião ou de curiosidades e tornaram-se "instrumento 

indispensável ao regular processo de legitimação do poder" (Aurélio, 2019, p. 123). Foi 

assim durante mais de um século. 

À medida que foram se institucionalizando, os veículos de comunicação de massas 

passaram a seguir uma lógica industrial, capitalista, onde os jornais tornaram-se empresas 

capitalistas - em muitos casos, grandes conglomerados de mídia. Jürgen Habermas (1984) 

avalia que a evolução que a imprensa foi sofrendo ao longo dos séculos influenciaram a 

opinião pública e também a percepção dos indivíduos sobre a esfera pública. Habermas 

observa que, após o surgimento da imprensa de opinião, ainda antes do século XIX, o lucro 

não era o imperativo máximo das organizações, e sim a formação de um pensamento 

crítico. No entanto, com o estabelecimento do Estado burguês de Direito, na Inglaterra, na 

França e nos Estados Unidos a imprensa politizada evolui para uma imprensa 

comercializada. Na segunda metade do século XIX, diz Habermas (1984, p. 217): 

...o jornal acaba entrando numa situação em que ele evolui para um 

empreendimento capitalista, caindo no campo de interesses estranhos à empresa 

jornalística e que procuram influenciá-las. A história dos grandes jornais na segunda 

metade do século XIX demonstra que a própria imprensa se torna manipulável à 

medida em que ela se comercializa. 

Nesse contexto, a autonomia do editor é reduzida a interesses econômicos. O 

desenvolvimento tecnológico de meios de transmissão de notícias acelerou, em parte, 
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segundo Habermas (1984), a cartelização econômica da imprensa. Na Europa, muitos 

jornais acabaram se tornando estatais para que sua função pública-jornalística fosse 

preservada; no Brasil, o modelo privado sempre foi dominante. 

A partir da segunda metade do século XIX, a publicidade começa a crescer até se 

tornar fator mais importante dos jornais e revistas no cálculo econômico-empresarial. Após 

a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, trabalhar a opinião pública passa a ser uma 

prática a partir dos public relations. E a publicidade "se intromete no processo da opinião 

pública ao produzir planejadamente novidades ou ao se aproveitar de eventos que 

despertem a atenção." (Habermas, 1984, p. 227) 

Assim, aos poucos, a imprensa, inicialmente caracterizada como pequena empresa 

destinada à formação da opinião pública, vai, aos poucos, assumindo postura de guardiã 

dos interesses econômicos privados, destinada a gerar lucro. Com a industrialização da 

cultura no século XX, Habermas (1984) acredita que ocorre a decadência da esfera pública, 

já que a notícia teria se tornado mercadoria e a opinião pública estaria sendo manipulada 

por uma opinião publicada. 

No entanto, com as novas tecnologias e novas formas de comunicação, na visão de 

Aurélio (2019, p. 124), o que continua a ser designado por espaço público já dá lugar a uma 

outra realidade, com novos instrumentos e novos protagonistas: "Longe de 

corresponderem a um simples alargamento do raio de ação dos media tradicionais, as novas 

tecnologias da comunicação representam uma alteração estrutural da sociedade em que 

hoje em dia trabalhamos e vivemos". 

O jornalismo profissional passou a ser uma voz em meio a uma enorme multidão, 

que não mais carrega o monópolio da representação da vontade e do interesse de diversos 

grupos sociais. Eles encontram nas redes sociais e na internet, por exemplo, espaço de 

divulgação de fatos que os media tradicionais omitem. A consequência dessa pluralidade 

de vozes, no entanto, é descrita por Paul Mathias (2012, citado por Aurélio, 2019, p. 127): 

se dá voz e empodera grupos por vezes silenciados, "também é verdade que nem tudo é 

igualmente discutível e que, nas redes, a fronteira entre a argumentação e o ruído é por 

vezes imperceptível". Não há mais distinção entre leitor e jornalista e qualquer um divulga 
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imagens, opiniões e informações que julga relevante, mesmo sem verificação. Além disso, 

os próprios jornais recorrem às redes sociais e as citam como fonte noticiosa. 

Para este novo paradigma, Benkler, em 2006 (citado por Machuco Rosa, 2016), 

designou o termo esfera pública em rede, que prolonga e acentua a horizontalidade da 

esfera pública anterior, porém num movimento global de indiferenciação entre emissores 

e receptores, em que o social está cada vez mais presente em si mesmo. Os cidadãos 

seguem tendo um debate desenrolado na esfera pública, mas agora sem a mediação dos 

líderes de opinião tradicionais. 

Já Aurélio (2019) defende que o espaço público não se alargou, modificou-se. A 

visibilidade tornou-se o critério principal neste espaço público modificado. Segundo o autor, 

a primeira consequência deste processo é que a fronteira entre público e privado se 

atenuou e passou a receber mais importância a distinção entre muito e pouco visível. Além 

disso, a função tradicional do gatekeeper dos jornais, que decidiam quem e que temas iriam 

adentrar o espaço público, diluiu-se, já que na internet e nas redes sociais todos podem ter 

voz. Este critério torna também esta esfera pública um espaço propício à propagação de 

boatos e fake news, já que: 

...a distinção entre a verdade e a mentira sobrepõe-se progressivamente à distinção 

entre enunciados com maior e enunciados com menor divulgação. Por último, a 

autoridade e a reputação, tradicionalmente associadas ao conteúdo das mensagens, 

associam-se cada vez mais ao número de vezes que estas são citadas. (Aurélio, 2019, 

p. 128) 

Em analogia à mudança estrutural da esfera pública burguesa que Habermas 

defende ter ocorrido quando os jornais passaram a ocupar este espaço como principais 

vozes dele, Aurélio (2019, p. 129) afirma que a distância que separava a elite que controlava 

os meios de comunicação "e a multidão que passou a lê-los continuou igual à que antes 

separava a burguesia letrada do proletariado analfabeto". O problema é que se esperava o 

apogeu da multidão, mas outros atores passaram a ter influência no debate público, 

principalmente porque os mecanismos do capitalismo migraram para dentro das estruturas 

da internet. As próprias redes sociais são espaços privados de entretenimento oferecidos 
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"gratuitamente" aos indivíduos, que têm a sua presença seja monetizada a partir do 

rastreamento e da vigilância de todos os seus movimentos enquanto eles navegam, 

compartilham informações, interagem e passam o tempo ali. Segundo Aurélio (2019, p. 

130):  "o que tem vindo a surgir são núcleos clandestinos de produção, manipulação e 

distribuição de informação – verdadeira ou falsa, tanto faz – que operam à escala planetária 

e estão rapidamente a transformar-se [...] numa ameaça para todas as democracias." 

Nesta esfera pública modificada, os processos que determinam a forma como as 

informações circulam e como elas chegam até os cidadãos são fundamentais para 

compreendermos o impacto que tem a o fenômeno das fake news na vida dos indivíduos e 

nas democracias, uma vez que esta estrutura foi drasticamente alterada, especialmente 

quando se fala de redes sociais. Nelas, o conteúdo passa por uma espécie de curadoria que 

vai determinar a relevância das informações para o que é publicado através da participação 

da própria rede (Recuero, Zago e Soares, 2017), em um processo de personalização levado 

ao extremo que em parte não é realizado por humanos e, sim, por máquinas e processos 

matemáticos. 

Saem de cena os jornalistas e entram em cena os algoritmos, estruturas baseadas 

em dados, que geralmente funcionam a partir de técnicas de probabilidade, que servem 

para classificar informações a partir de critérios estabelecidos por quem os detém. Rieder 

(2018, p. 136) explica que: 

...no nível da significação, as técnicas de mineração de dados atribuem significado a 

cada variável em relação a um propósito. No nível de performatividade, a mudança 

para infraestruturas digitais cada vez mais integradas significa que cada decisão 

classificatória pode ser devolvida para o mundo instantaneamente, mostrando um 

anúncio específico, escondendo um post específico, recusando um empréstimo a 

um candidato específico, estabelecendo o preço de um produto a um nível 

específico, e assim por diante. Nenhum dado novo permanece inocente. 

A partir de critérios que não são conhecidos pelos indivíduos, os algoritmos 

desempenham um papel crucial ao decidir "como a informação circula, como as pessoas se 

encontram e se relacionam, e como a conduta é efetivamente realizada.” (Rieder, 2018, p. 
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136). Algoritmos funcionam por processos de machine learning (aprendizagem de máquina) 

a partir das palavras utilizadas pelos usuários, de suas interações, de onde são depositados 

likes, etc. A cada nova palavra compartilhada e a cada ato nas redes, os algoritmos vão 

aprendendo novos padrões neste ambiente online de repetição, de mimética. Os algoritmos 

que organizam a internet e as redes sociais sabem o que gostamos e o que não gostamos, 

onde nossos sentimentos são mapeados em tempo real. 

Um segundo processo que também incide sobre a circulação de informação, mais 

fortemente nas redes sociais, é a filtragem social (Lerman, 2007, citado por Recuero, Zago 

e Soares, 2017, p. 6), "onde a própria rede dá visibilidade àquilo que considera importante, 

enquanto despreza aquilo que não o é". A este processo, Bruns (2005, citado por Recuero, 

Zago e Soares, 2017) chamou de gatewatching, prática que compreenda a ação dos atores 

na mídia social, onde cada usuário da rede observa o fluxo de informações e define quais 

merecem receber mais visibilidade, interagindo, comentando ou compartilhando para seus 

amigos e seguidores aquela publicação, de forma análoga ao gatekeeping. 

A combinação desses processos altera profundamente a forma como os indivíduos 

se informam e, a partir das informações que recebem, formam suas opiniões. A introdução 

de novos atores, nem sempre humanos, tanto nas dinâmicas de produção de informações 

e notícias (nem sempre conectadas com os fatos) quanto na filtragem e na distribuição dos 

conteúdos, combinados com outros fenômenos inerentes à ideologia das redes como a 

ilusão de desintermediação e o empoderamento do usuário, abrem a possibilidade de que  

informação não confiável comece a ter influência na esfera pública e na formação da 

opinião pública. Esse é o contexto que tornou o fenômeno das fake news tão importante e 

ameaçador para as democracias. No próximo capítulo, vamos conceituar e definir fake news 

e entender as motivações, o alcance, os impactos, as consequências e as ameaças 

relacionadas a elas. 
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2. Capítulo 2 - Definindo fake news 

O conceito de fake news tem sido bastante debatido e estudado nos últimos anos, 

em especial desde 2016, quando o termo se popularizou a partir da eleição de Donald 

Trump à presidência dos Estados Unidos. No entanto, ainda é uma terminologia sobre a 

qual há grande debate nas ciências sociais e na comunicação (Ribeiro; Ortellado, 2018). 

Segundo Ribeiro e Ortellado (2018), na literatura, o debate se divide entre os defendem o 

uso da terminologia, criado no debate político e na cobertura jornalística, e os que 

acreditam que ele é um termo inadequado por carregar em seu nome a palavra notícia 

("news"). De fato, se uma informação é falsa, é contraditório chamá-la de notícia, uma vez 

que fazer jornalismo é atribuir fé de que algo realmente aconteceu, a partir do relato de 

fontes fidedignas e checadas (Chaparro, 2007). No entanto, o termo acabou tornando-se o 

mais comum para se referir a um fenômeno que envolve uma série de implicações para o 

cenário informativo e a esfera pública de diversos países do mundo. 

Uma das definições mais citadas sobre fake news foi conceituado por Alcott e 

Gentzkow (2017, p. 213), que estabelecem “fake news" - ou, em português, "notícias falsas” 

- como "artigos noticiosos que são intencionalmente e verificadamente falsos e que podem 

enganar os leitores". Essa definição, argumentam os autores, inclui artigos 

intencionalmente fabricados e artigos originados em sites de sátira que podem ser mal-

interpretados como material factual. Ficam de fora erros de reportagem; boatos que não 

se originam de uma notícia; teorias da conspiração, sátiras que seriam dificilmente tomadas 

como verdadeiro; declarações falsas de políticos; e relatórios que são tendenciosos ou 

enganadores, mas não falsos. É uma definição, portanto, restrita e focada na 

intencionalidade do conteúdo. 

Já Zuckerman (2017) argumenta que "fake news" podem entendidas de três formas: 

fatos reais que não mereciam receber a quantidade de atenção que receberam; a 

propaganda política, que mistura discursos verdadeiros, falsos e enganadores, com objetivo 

de fortalecer um lado e enfraquecer o outro; ou como disinformatzya, informações que têm 

como objetivo poluir o ecossistema de notícias e tornar mais difícil ao público acreditar no 

que publicam as empresas de comunicação social. Ou seja, é uma acepção também 

limitada, baseada no alcance, na intencionalidade do conteúdo e em seu impacto. Essas 
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definições vão ao encontro do que Zanatta (2018) sugere como variáveis que podem ser 

usadas para pensar a desinformação: a forma, ou seja, se as notícias falsas tentam emular 

ou mimetizam a estrutura da mídia tradicional; a intencionalidade, ou seja, o que o agente 

produtor está querendo com isso; e ver qual a dimensão do dano que isso causa. 

Há ainda outros estudos que trazem a conceituação do termo. Lazer et. al (2018) 

definem "fake news" como informação fabricada que mimetiza conteúdos de imprensa em 

sua forma, mas não no processo organizacional ou intenção. Os autores observam que o 

fenômeno das fake news se sobrepõe a outros distúrbios como a má informação 

(misinformation), informações falsas ou enganosas, e a desinformação, informação falsa 

concebidas para enganar pessoas. Esse conceito, portanto, considera apenas informação 

falsa que pegam emprestada a credibilidade do formato noticioso para sites duvidosos. Já 

Tandoc Jr., Lim & Ling (2018) pesquisaram 34 artigos que falavam sobre o tema para propor 

uma classificação de que tipo de conteúdo é referido nestes trabalhos como "fake news". 

Segundo os autores, há seis tipos: sátiras, paródias, conteúdo fabricado, manipulação, 

propaganda e publicidade. 

O debate sobre a definição está, portanto, no questionamento se o termo "fake 

news" refere-se apenas a conteúdo noticioso comprovadamente falso ou a outros tipos de 

desinformação e se o conceito deve incluir apenas o conteúdo intencionalmente falso ou 

também aqueles equívocos factuais, como erros de apuração (Ribeiro; Ortellado, 2018). 

Ribeiro e Ortellado (2018, p. 73) observam que o que se convencionou chamar “sites de 

notícias falsas” produz não apenas notícias falsas, mas principalmente “informação de 

combate” na forma de matérias noticiosas, ou seja - "pode ser apenas um recorte 

conveniente do noticiário do dia, uma notícia com uma manchete sensacionalista, um fato 

retirado do seu contexto, um exagero ou uma especulação apresentada como fato – 

ocasionalmente, pode até mesmo ser uma mentira". 

No entanto, é preciso observar que, se no início, o termo foi adotado para designar 

apenas os sites de notícias que se valiam da credibilidade do formato jornalístico para 

difundir informações falsas, hoje nas páginas de desmentidos dos veículos de imprensa e 

de fact-checking os tipos de conteúdo rotulados como fake news são os mais diversos 

possíveis: fotos, vídeos, montagens gráficas, prints de mensagens de Whatsapp, prints de 



49 
 

posts em redes sociais, além de prints com montagens de notícias que não existem sobre 

layout de sites jornalísticos, entre outros. O termo, portanto, não pode ser visto de forma 

limitada uma vez que acaba por abranger uma enorme diversidade de formatos, conteúdos, 

intencionalidades e impactos. 

Parece ser mais adequado entender esse cenário complexificado como uma 

conjuntura, ou o que Wardle e Derakhshan (2019) chamam de "desordem da informação" 

(information disorder), um problema sistêmico e abrangente, onde incluem-se a sátira e 

paródia, as manchetes clickbait, o uso enganoso de legendas, elementos visuais ou 

estatísticas, assim como o conteúdo real e verificado  compartilhado fora de contexto, o 

uso de nome de um jornalista ou logotipo de veículo de comunicação para credibilizar 

informações sem conexões com eles, o conteúdo manipulado digitalmente e o conteúdo 

deliberadamente fabricado. "De tudo isso, emerge que esta crise é muito mais complexa do 

que o termo fake news sugere" (Wardle e Derakhshan, 2019, p. 47).  

Esse conceito, mais amplo e que combina as ideias de desinformação, má-

informação e informação incorreta, classifica os conteúdos falsos a partir da natureza de 

sua falsidade. Segundo Wardle e Derakhshan (2019), grande parte do discurso sobre fake 

news combina as noções de informação incorreta e desinformação, ou seja, informação 

falsa que a pessoa que está divulgando acredita ser verdadeira e a informação falsa e a 

pessoa que a divulga sabe que é falsa, uma mentira intencional. Uma terceira categoria, 

segundo os autores, é a má-informação; informação que é baseada na realidade, mas usada 

para causar danos a uma pessoa, organização ou país. 

A partir desta concepção, Bakir e McStay (2018) conceituam fake news como 

"informações totalmente falsas ou contendo elementos deliberadamente enganosos 

incorporados em seu conteúdo ou em seu contexto". Segundo os autores, uma 

característica fundamental desse tipo de informação é que elas circulam amplamente 

online, onde as pessoas aceitam como fato histórias de proveniência ou precisão incertas. 

Nessa visão, uma foto ou vídeo verdadeiro, sem manipulação, acompanhado de 

legenda mentirosa ou usado fora do seu contexto original pode ser considerado fake news, 

por exemplo. 

 

2.1. Boato, o mídia mais antigo do mundo  
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A partir da observação desse fenômeno, percebemos que as fake news 

compartilham diversas características do boato, o mídia mais antigo do mundo, segundo 

Kapferer (1993). Boatos são uma das formas mais antigas de comunicação interpessoal. 

Segundo Zanatta (2018) já nos textos de Francis Bacon, do século XVI/XVII, há menções 

sobre boataria para desmerecer lideranças políticas e seus impactos. Ou seja, esse é um 

problema antigo. 

Kapferer (1993, p. 16) diz que o boato é a mais antiga mídia do mundo e o define 

como a “emergência e a circulação no corpo social de informações que não foram ainda 

confirmadas publicamente pelas fontes oficiais, ou que não foram desmentidas por estas”. 

Segundo o autor, que escreveu o livro antes do surgimento da internet comercial, o boato 

tem início fora dos canais da mídia tradicional, e é difundido “oralmente ou através de 

panfletos”. 

Segundo Kapferer (1993), antes mesmo de existir a escrita, havia o "ouvir-dizer" (em 

francês, o bouche-à-oreille), que era o único veículo de comunicação das sociedades, o 

famoso boca-a-boca. O aparecimento da escrita e da imprensa não fizeram esse tipo de 

comunicação desaparecer; o público continua a obter boa parte de sua informação através 

daquilo que corre de boca em boca. 

Kapferer (1993) recorre a três definições de boato, formuladas por Allport e 

Postman, Knapp e Peterson e Gist, em que define que o boato é, antes de mais nada, uma 

informação que traz elementos novos sobre uma pessoa ou acontecimento ligados à 

atualidade. Ele é espalhado não com a única intenção de divertir ou de estimular a 

imaginação, mas fundamentalmente ele procura convencer. Além disso, o boato é, 

essencialmente, uma informação não-verificada. O que quer dizer, porém, informação não-

verificada? Na visão de Kapferer (1993), no dia-a-dia raramente verificamos as informações 

que recebemos de outras pessoas. A definição de boato como informação não-verificada 

que circula, dessa forma, resulta num impasse em distinguir um boato de outras 

informações transmitidas oralmente ou através dos media. Kapferer (1993, p. 16) explica 

que o boato é, antes de tudo, uma informação não-oficial. "O boato é o mercado negro 

(clandestino) da informação" (Kapferer, 1993, p. 11). 
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Renard (2007) vê duas naturezas no boato: a de informação não-verificada, como 

Kapferer, quando o boato não é, necessariamente, falso e pode se revelar exato; e a de 

informação falsa, que se revela como tal depois de verificada, uma “falsa novidade”, na qual 

as pessoas acreditaram ou ainda acreditam. 

Ao citar Michel-Louis Rouquette, Renard (2007) define o boato por quatro traços 

característicos: a instabilidade, ou seja, que o conteúdo da mensagem muda à medida que 

ele passa, por exemplo, a outras cidades ou países; a implicação, o motor do boato, quando 

as pessoas o retransmitem pois se sentem afetados pelo conteúdo dele; a negatividade, 

notícias ruins ou alertas vitais que trazem precauções; e a atribuição, ou seja, uma fonte 

com garantia de veracidade fraca (“Parece que...”), média (“Eu li no jornal...”) ou forte (“Eu 

soube de um amigo"). A partir disso, Renard (2007, p. 98) propõe a seguinte definição:  

Um boato ou uma lenda urbana é um enunciado ou uma narrativa breve, de criação 

anônima, que apresenta múltiplas variantes, de conteúdo surpreendente, contada 

como sendo verdadeira e recente em um meio social que exprime, simbolicamente, 

medos e aspirações. 

O boato é, ao mesmo tempo, um processo de dispersão da informação e um 

processo de interpretação ou comentário. Só ganham o mundo pois combinam, em seu 

conteúdo, ambiguidade e importância - ou seja, geram perguntas. A linha de separação 

entre o que é verdadeiro e o que é boato é subjetiva e resulta da própria persuasão, diz 

Kapferer (1993): o boato só é passado adiante se as pessoas acreditam nele; se a informação 

é classificada como falsa, ela morre; este é o paradoxo. Por isso, o parâmetro de verdadeiro 

ou falso é inútil, na visão de Kapferer (1993, p. 15): "O mecanismo do boato existe porque 

as pessoas pensam que uma informação é verdadeira e acham que é importante passar 

adiante. Isto não serve para deduzir o estatuto real dessa informação. [...] A dinâmica do 

boato, por conseguinte, é independente do problema de sua autenticidade". 

O boato exprime, então, um fenômeno definido por sua fonte (não-oficial), seu 

processo (difusão em cadeia) e seu conteúdo (é uma notícia, ele se refere a um fato da 

atualidade). Em compensação, a veracidade não faz parte de sua definição. 

A velocidade é uma das suas marcas, pois os boatos têm uma capacidade "virótica" 

que a comunicação do fato (Sodré e Paiva, 2011, p. 31): "...o boato predomina pela força 
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sedutora do imaginário, é mais “virótico” do que a comunicação do fato. Na rede eletrônica, 

podem ser curtas as pernas da mentira, mas são certamente muito velozes". 

De acordo com Kapferer (1993), ele se dispersa rápido porque tem valor; "de modo 

não-oficial, o boato propõe uma realidade que o grupo desconheceria" (Kapferer, 1993, p. 

17). Ele é um alerta, uma informação urgente que deve ser comunicada, e por ter muitas 

implicações e exigir uma resposta imediata, não há tempo para sua verificação. Outra 

característica é sua atualidade, pois se refere quase sempre a um acontecimento recente 

ou a um novo furo de informação sobre um acontecimento passado. 

Mas o traço mais importante do boato, diz Kapferer (1993, p. 24), é seu caráter 

coletivo:  

Houve boato - esse ato coletivo de falar - porque o grupo se apoderou da 

informação. [...] O que é necessário explicar na gênese de um processo de boato é a 

adesão, a mobilização do grupo. Mesmo se existe um locutor inicial, aquele que 

fundamenta o boato são as outras pessoas, aquelas que o ouviram e vão falar dele. 

Ou seja, apesar de haver uma fonte inicial, o que cria o boato é o comportamento 

do grupo que, ao tomar conhecimento do fato, passa a falar dele. O boato se materializa 

não em sua gênese, mas ao ser passado de uma pessoa para outra. Ele se trata, ainda, de 

uma opinião de grupo, diz Kapferer (1993, p. 46): "não se trata de repetir, mas de 

interpretar, de avaliar as implicações do fato inicial, de definir a opinião pública, o que o 

grupo pensa subjetivamente.” O boato é, portanto, um veículo de coesão social, pois é 

através dele que o grupo comunica entre si o que se deve pensar para continuar aderindo 

às ideias ali circulantes. "Participar de um boato é também um ato de participação no 

grupo" (Kapferer, 1993, p. 48). Ele proporciona ao grupo compartilhar opiniões e se 

expressar, contribuindo para a definição de uma identidade de grupo. 

O caráter coletivo do boato também dá pistas sobre o por que ninguém verifica a 

informação antes de repassá-la. Segundo Kapferer (1993), quanto mais o boato é divulgado, 

mais ele facilmente convence. "Tantas pessoas não poderiam ter-se enganado: o boato 

extrai sua credibilidade de nossa confiança em algum mecanismo de seleção natural da 

informação. Se o boato fosse falso, ele não teria surpreendido as demais inúmeras pessoas 

que, como nós, mas antes de nós, depararam com ele. O indivíduo se baseia no 
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comportamento alheio para definir a atitude que ele deve adotar em relação ao boato, à 

sua veracidade". (Kapferer, 1993, p. 95) Ao divulgar o boato, abre-se a possibilidade de ele 

ser questionado pelo grupo e, se não o é, presume-se que aquela informação pode ser 

verdadeira. Questionar um boato também seria uma forma de questionar os parceiros de 

grupo e romper a unidade. 

No caso das fake news, esse comportamento de grupo torna-se ainda mais 

fundamental para a presunção de veracidade desses boatos que agora são mediatizados 

por causa da dinâmica de funcionamento das redes sociais, em que repetição, atenção e 

emoção são os motores do espalhamento das informações. 

Uma informação tem a "capacidade" de virar boato se estiverem reunidas três 

condições: é preciso que a informação que ele contém seja esperada e que corresponda 

aos anseios, temores e aos pressentimentos mais ou menos conscientes; que seja 

imprevisto; que tenha consequências imediatas e importantes para o grupo. Esses três 

pontos justificam por que boatos sobre rompimento de barragens e outros desastres se 

espalham tão rápido (Kapferer, 1993). 

Por que acreditamos em boatos? A credibilidade de um boato, segundo Kapferer 

(1993), depende de quem conta o boato e da mensagem que ele comunica. Ele circula 

através de redes de afinidades pessoais ou de proximidade e chega a uma pessoa 

frequentemente pela experiência do indivíduo, de alguém conhecedor do assunto ou por 

alguém percebido como confiável, segundo Kapferer (1993, p. 61): "De um modo geral, nós 

nos valemos da experiência alheia sobre micro-sujeitos, para estar a par das coisas e saber 

o que pensar." 

A circulação do boato é uma sucessão de atos de persuasão. Isso ocorre pois, 

segundo Kapferer (1993), a pessoa que relata uma informação importante quer convencer, 

persuadir. "O relator não é neutro [...] Ele se entrega completamente, ele se apropria da 

informação: rejeitá-la é rejeitá-lo. [...] Quando ele percebe que seu público duvida, ou 

mesmo para evitar essa dúvida, o transmissor do boato apela para o argumento da 

autoridade suprema. Ele recebeu a informação de um super expert, alguém cuja 

competência não poderia ser questionada" (Kapferer, 1993, p. 61). Quanto ao conteúdo, o 

boato deve satisfazer duas condições de confiança: poder crer e querer crer. Ele é realista 
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dentro do grupo que circula, ou seja, parece plausível àqueles indivíduos e nunca vem só: 

ele traz consigo uma porção de provas que o sustentam e é um sistema explicativo 

coerente, uma hipótese que dá ordem a observações e a fatos esparsos. Ele tem uma 

capacidade de reunir num mesmo cenário explicativo um grande número de fatos e esse é 

um dos fatores essenciais de sua sedução. Há outro detalhe: à medida que o boato aumenta 

e mais pessoas o repassam, mais convincente ele se torna (Kapferer, 1993). 

Mas o critério do querer crer é fundamental, diz Kapferer (1993, p. 76): "o boato é 

uma informação em que nós gostaríamos de acreditar. Algumas vezes, o desejo de acreditar 

é tão grande que ele mexe com alguns critérios habituais do realismo e da plausibilidade". 

Se a informação não satisfaz desejos, não responde a uma preocupação, não fornece saída 

para um conflito psicológico, não há boato. O boato é como uma espécie de revelação, uma 

confirmação daquilo que se desconfiava, tendo assim um caráter liberatório e satisfatório. 

O boato exprime nossas opiniões e encontram eco em nós mesmos (Kapferer, 1993, p. 78). 

Renard (2007) acrescenta que acreditamos nos boatos pois ele revela uma 

informação ou uma situação surpreendente; evoca um problema social real e atual; espalha 

uma mensagem moral, permitindo distinguir entre os bons e os maus; e resgata temas 

folclóricos antigos. 

No jogo político, o boato tem inúmeras vantagens, enumera Kapferer (1993): ele 

não se mostra, mas todos estão a par dele; é a mídia do não-dito e leva a conhecimento 

público assuntos não falados abertamente; ele não necessita provas, é apenas uma 

acusação; ele não precisa se difundir entre muitas pessoas para ter impacto; permite aos 

acusados que não se retratem; e não tem custo elevado. Sua desvantagem é que ele não 

pode ser controlado, portanto pode ter um resultado aleatório. Portanto, é um fenômeno 

político e sociológico, uma relação com a autoridade, que pode desvendar segredos e 

obrigar as autoridades a falar. Nessa visão, o boato seria um "contrapoder" (Kapferer, 

1993). Não há política sem boatos e é natural que eles se proliferem no âmbito da conquista 

e da gestão do poder. 

Também no caso do jornalismo, o boato nem sempre é algo ruim, pois, segundo 

Chaparro (2007, p. 79-80), ele: 
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...motiva pautas, esconde ou expõe fatos, amplia ou reduz a dimensão dos 

acontecimentos, altera-lhes o significado, atrai ou repele a curiosidade dos 

repórteres, motiva ou inibe perguntas, direciona reportagens, gera ou elimina 

manchetes, produz desmentidos ou confirmações - e ao provocar tais efeitos (sinal 

de que interage eficazmente com a cultura dos meios) pode determinar ou modificar 

as intenções das mensagens jornalísticas, adequando-as aos interesses a que está 

vinculado. 

Veículos de comunicação social também foram fonte, inúmeras vezes, de boatos. 

Devido ao seu alcance, eles multiplicam o público, aumentam a velocidade de difusão do 

boato e conferem a ele credibilidade. Diante de fatos bombásticos, todos os mídias irão 

voltar suas atenções à cobertura deles. Boatos podem ser alimentados por uso de verbos 

no futuro do pretérito e da atribuição da informação à fontes ocultas. No entanto, essa 

amplificação e aceleração também contribuem para que ele seja checado e desmentido, se 

a informação for falsa. (Kapferer, 1993). 

As chamadas "fake news", portanto, compartilham a essência e as características do 

boato, com algumas diferenças. Primeiro, a transmissão deixa de ser oral para tornar-se 

mediada por tecnologia, podendo ser difundido em diversos formatos, como texto, 

imagem, vídeo, áudio e outros. Em segundo lugar, a informação passa a ser registrada em 

formato e armazenada nos dispositivos de comunicação utilizados pelos indivíduos, como 

smartphones e computadores. Por isso, defendemos que as fake news são uma espécie de 

boato mediatizado. 

 

2.2. Fake news: o boato midiatizado 

Diante de um novo paradigma comunicacional, com a introdução da internet e das 

redes sociais como principais canais de comunicação entre indivíduos, a circulação de 

notícias, incluindo as falsas, encontram escala e amplificação jamais vistas, já que a 

disseminação de boatos e segredos crescem à medida que cresce a quantidade de 

informação disponível (Wolton, 2011). Os boatos que antes se espalhavam pelo boca-a-

boca agora ganham uma nova dimensão e uma nova forma de disseminação, pois, embora 
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existam há séculos, a ecologia das mídias digitais "proliferaram, democratizaram e 

intensificaram a escala das fake news" (Bakir e McStay, 2018, p. 158). 

O novo ambiente de comunicação pela internet permite a autocomunicação 

(Castells, 2015) e a ascensão de um receptor que também é produtor de conteúdo, o que 

vai modificar as relações de poder existentes na sociedade. As métricas que importam 

mudam; deixam de ser a tiragem de exemplares para o jornal ou os pontos do Ibope para a 

televisão e passam a ser a taxa de cliques, o alcance, envolvimento e as impressões nas 

páginas web, ou seja, o quanto o conteúdo é visto. Com isso, a distinção entre a verdade e 

a mentira sobrepõe-se à distinção entre informações com maior e menor divulgação, assim 

como a autoridade torna-se mais real à medida que cresce o número de vezes que a fonte 

é citada (Aurélio, 2019). 

Há duas grandes e perigosas consequências da grande disseminação de fake news: 

a descredibilização das notícias e a artificialidade da esfera pública.  

Primeiro, com a proliferação de poderosas e novas ferramentas tecnológicas de 

manipulação digital e com o caráter das redes sociais - que limitam os padrões de controle 

de qualidade para determinar o que constitui as notícias - a falsificação e a imitação de sites 

noticiosos tornam turvas as fronteiras entre o que é verdadeiro e o que é falso (Ireton e 

Posetti, 2019). Além disso, elas nem sempre estão ali para persuadir jornalistas ou 

audiências amplas, mas para contestar o status da informação verificável produzida por 

fabricantes profissionais de notícias. "Essa confusão significa que muitos consumidores de 

notícias se sentem cada vez mais habilitados a escolher ou criar seus próprios “fatos”, às 

vezes auxiliados por políticos que buscam se proteger de críticas legítimas." (Ireton e 

Posetti, 2019, p. 18). Dessa forma, o conteúdo enganador está "afetando a compreensão 

dos cidadãos sobre a realidade e enfraquecendo a confiança, o diálogo informado, o senso 

comum de realidade, o consentimento mútuo e a participação", diz Ireton (2019, p. 39). 

Em segundo lugar, pode-se criar "uma esfera pública artificial, que não condiz com 

a real expressão da representatividade dos meios de comunicação ou mesmo da 

sociedade". Campos (2018, p. 31) A democracia é fundada na institucionalização de um 

sistema de governo e na formação de uma esfera pública. Tornar essa esfera pública 

artificial é uma ameaça à democracia uma vez que os indivíduos passam a se orientar por 
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debates que não encontram eco na realidade e passam a dar muita importância a assuntos 

que não deveriam recebê-la. A internet, e consequentemente as redes sociais, carregam 

em si a potência da verdadeira democracia, onde os cidadãos poderiam reivindicar 

diretamente suas demandas aos governantes, onde eles teriam voz. No entanto, escândalos 

como a Cambridge Analytica mostram que essa potência nem sempre é alcançada. 

Bakir e McStay (2018) identificam outras frentes em que a situação das fake news é 

socialmente e democraticamente problemática: a produção de cidadãos erroneamente 

informados; a possibilidade de que esses cidadãos fiquem erroneamente informados 

dentro de bolhas informativas; que esses cidadãos estejam emocionalmente antagonizados 

ou indignados, dado a natureza afetiva e provocativa de muitas notícias falsas. 

Criar fake news pode ser uma atividade com objetivo econômico ou ideológico, ou 

seja, há quem esteja nadando na maré da desinformação apenas com objetivo de lucrar e 

há também aqueles que querem manipular, confundir e convencer de alguma ideia ou 

alguma ideologia (Tandoc Jr., Lim & Ling, 2018). A novidade no cenário da desinformação, 

diz Zanatta (2018, p. 14), é "uma ecologia específica em que se torna possível coletar muitos 

dados que serviriam para uma finalidade específica, mas cujo pacto é quebrado, aliado ao 

desenvolvimento muito acelerado de técnicas de psicometria". Todo esse aparato será 

utilizado para gerar mais alcance das informações e, com isso, mais cliques - 

consequentemente, mais dinheiro e/ou mais influência. 

Para quem compartilha esse tipo de informação, alguns fatores que podem 

incentivar essa "conduta de descaso", segundo Branco (2017). Primeiro, explica o autor, é 

estar protegido por um avatar e um perfil, sem embate direto. "Quem compartilha, nesse 

caso, raramente terá que prestar contas de seu ato. Qualquer comentário mais incisivo de 

alguém que apresente outros dados ou venha tirar satisfação de informações imprecisas ou 

inverídicas, poderá ser simplesmente ignorado. Além disso, o comentário pode ser 

apagado, o terceiro pode ser impedido de acessar postagens posteriores ou – poder 

supremo – pode ser simplesmente bloqueado". (Branco, 2017, p. 57) 

Outro fator é que a arquitetura da rede reforça os estímulos de compartilhar 

mensagens, segundo Branco (2017, p. 57): 
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Quanto mais alguém curte e compartilha os posts dos amigos e recebe tratamento 

idêntico na mesma medida, mais o algoritmo se empenha em aproximar um dos 

outros. Esta é a forma mais segura de garantir que um usuário ficará o maior tempo 

possível conectado, interagindo dentro dos limites da rede (da bolha, na verdade) 

onde ele se encontra. Como se percebe, é a partir de escolhas dos usuários, 

mescladas a regras algorítmicas pouco claras, que o debate democrático encontra 

seus maiores obstáculos para consolidação na grande ágora que poderia ser a 

internet. 

Por fim, o excesso de informação a que os indivíduos estão expostos a cada segundo 

impede uma reflexão mais aprofundada sobre os temas, buscar fontes alternativas e 

verificar dados antes de emitir opiniões. Assim, segundo Branco (2017), estima-se que mais 

da metade das pessoas que compartilham notícias na internet o façam sem sequer ler seu 

conteúdo. "Informações demais, tempo de menos, torcida pela sua versão da história 

(quando alguma ideologia está em jogo) e, é claro, um pouco de preguiça: está aí o fértil 

campo minado da pós-verdade." (Branco, 2017, p. 58) O conceito de pós-verdade será 

debatido mais à frente, no capítulo 4. 

O fenômeno atual das fake news, defendem Bakir e McStay (2018), é consequência 

de algumas características da ecologia da mídia digital. Primeiro, questões relacionadas ao 

jornalismo: o declínio do financiamento dos veículos de comunicação social tradicionais e 

de referência; o aumento do imediatismo nas notícias. Em segundo lugar, questões ligadas 

à velocidade e ao excesso de informação: a rápida circulação de informações falsas ou 

duvidosas a partir do conteúdo gerado por usuários e por propagandistas. Em terceiro lugar, 

questões ligadas ao negócio das redes sociais e dos sites de busca: a crescente 

emocionalização do discurso online; e o número crescente de pessoas que capitalizam os 

algoritmos usados por plataformas de redes sociais e por sites de busca. 

Será nas redes sociais que as fake news vão encontrar ressonância de duas das 

principais características dos boatos: a velocidade de difusão, facilitada e amplificada por 

elas; e o caráter coletivo, próprio da organização em rede. Além disso, há outros fatores: 

vivemos em um cenário de excesso de informação, uma vez que todos produzem e 

consomem conteúdo; de autocomunicação, em que o usuário pode expressar suas ideias e 
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opiniões e se comunicar diretamente com políticos, celebridades e com outros usuários 

anônimos, sem intermediários;  onde as redes sociais tornam-se a cada ano mais centrais 

na distribuição não só de conteúdos mas também de notícias; em que algoritmos fazem a 

mediação entre usuários e conteúdos; de filtragem social dos conteúdos e também de 

filtragem via máquina (algoritmos), onde a personalização levada ao extremo faz com que 

usuários vejam, a cada dia, conteúdos que mais se parecem com sua própria visão de 

mundo. Esses temas serão tratados no próximo capítulo. 
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3. Capítulo 3 - O algoritmo: um paradigma comunicacional 

3.1. Vigilância digital e controle 

Na prática, as interações nas redes sociais produzem rastros, dados, envolvimento 

na plataforma e tempo gasto nela. Essa quantidade enorme de dados tornou-se matéria-

prima para as agências de publicidade, que vão comprar esses dados do Facebook, por 

exemplo. A publicidade vendida não poderia ser mais personalizada. 

Para que os dados sejam recolhidos, atuando nas interações online passadas, os 

algoritmos desempenham um papel massivo de vigilância e traçabilidade de cada 

movimento dos usuários na internet. É paradoxal, diz Wolton (2011), que a utopia do 

ambiente de libertação das autoridades que a internet trouxe tenha tornado a vigilância tão 

naturalizada onde os indivíduos se submetem voluntariamente aos dispositivos que os 

vigiam, como é o caso do smartphone, um objeto que rastreia não só o que se busca na 

internet, mas também todos os locais por onde o indivíduo se desloca, seus horários, seu 

tempo de permanência, e os padrões que isso cria. São as “servidões voluntárias”. “É um 

paradoxo ainda mais surpreendente na medida em que essa dependência marca a nossa 

aceitação da traçabilidade enquanto a emancipação se constituiu durante séculos na 

libertação de todas as dependências externas.” (Wolton, 2011, p. 32) 

Traçabilidade, explica Wolton (2011), é esse amplo e irrestrito rastreamento de 

dados, uma vigilância generalizada, ao qual os indivíduos se submetem voluntariamente. 

Fernanda Bruno (2008, p. 11) também vai definir vigilância digital como o “monitoramento 

sistemático, automatizado e à distância de ações e informações de indivíduos no 

ciberespaço, com o fim de conhecer e intervir nas suas condutas ou escolhas possíveis”. A 

vigilância, diz a autora, tem como objetivo monitorar ações, informações e comunicações 

dos indivíduos no ciberespaço para a montagem de bancos de dados e perfis 

computacionais. 

Giddens, citado por Webster (2006), explica que as sociedades evoluíram não para 

seguir os ditames da natureza ou tradição, mas para controlar seus acontecimentos. Para 

isso, as decisões começaram a ser tomadas com base na avaliação de riscos - e para medir 

riscos, são necessárias informações. Como resultado, a vigilância cresce. Para organizar a 
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vida, as informações devem ser sistematicamente coletadas sobre as pessoas e suas 

atividades, enfatiza Webster (2006, p. 223): 

Com a informatização da maioria dos arquivos de vigilância estaduais (e muitos 

outros), surge a possibilidade de vincular informações uma vez separadas. Embora 

existam restrições impostas no modo de fazer essas conexões, o potencial é óbvio 

de um 'cartão de identidade eletrônico' capaz de construindo um 'retrato total' de 

indivíduos em particular. As agências puderam acessar, digamos, registros médicos, 

educacionais, tributários, de emprego, bancários e criminais, é claro que um perfil 

individual de considerável complexidade e detalhes poderia ser construído. 

A vigilância também é importante na empresa capitalista: "é a chave para a 

administração" (Giddens, 1987, citado por Webster, 2006). Mas, como explica Beniger 

(1986), o capitalismo trata de controlar tudo, da produção aos custos e processos dentro 

da empresa, incluindo os consumidores. Chegamos a uma nova fase de vigilância através 

da vigilância na internet. A vigilância tornou-se parte de todo um modo de vida (Lyon, 2017), 

também uma atividade econômica rentável. 

As cinco grandes corporações (Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook) agora 

dominam não apenas a Internet, mas também o modo econômico de operação, que 

ultrapassou os modos de acumulação gerencial e financeira que caracterizaram o 

final do século XX e início do século XXI. Como explicado por Shoshana Zuboff, a fase 

emergente é o capitalismo de vigilância, agora intimamente envolvido com práticas 

de big data (Zuboff, 2015, 2016, Lyon 2014a). Seu objetivo é "prever e modificar o 

comportamento humano para gerar receita e controle de mercado" (Zuboff, 2015, 

p. 75). (Lyon, 2017, p. 4) 

Uma parte crescente das relações sociais é mediada digitalmente, os sujeitos são 

envolvidos como participantes ativos e conhecedores, especialmente por meio das mídias 

sociais e do uso da internet (Lyon, 2017). Um aspecto fundamental da vigilância, diz Lyon, 

é o imperativo de compartilhar. Compartilhar é criar fontes "de dados sobre preferências, 

hábitos, opiniões e compromissos dos usuários de tecnologia digital que podem ser usados 
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para publicidade ou, talvez mais adequadamente, para a construção de sujeitos 

consumidores" (Lyon, 2017, p. 8). 

Nos sites de redes sociais, a vigilância desempenha um papel crucial na monetização 

da empresa. A partir de 2011, como forma de monetizar seu negócio, o Facebook criou um 

algoritmo que torna a visibilidade o principal ativo da rede. O algoritmo determina quem 

vai ser visto primeiro e quem não vai ser visto (ou lido) na rede de um indivíduo. Algoritmos, 

que são fórmulas matemáticas, aprendem com o passado do usuário da rede - sugerem 

novas informações a partir do que foi consumido anteriormente e baseiam-se fortemente 

em interações e engajamento com o conteúdo, ou seja, aparecem primeiro no feed de 

notícias aqueles conteúdos que provocam mais reações (likes, comentários e 

compartilhamentos). 

Observamos, então, que a internet é um espaço que reproduz as lógicas de 

dominação capitalista, onde processos de controle e vigilância se combinam que os desejos 

dos indivíduos sejam controlados e direcionados para o consumo. A vigilância existe para 

que os capitalistas possam ter mais controle sobre os consumidores. Grandes corporações, 

como o Google e o Facebook, lucram bilhões de dólares por ano com seus produtos digitais. 

Estas corporações estão inseridas na lógica do capitalismo: orientadas pelo lucro não só de 

seus CEOs, mas também de seus acionistas, representantes máximos do capitalismo 

financeiro. Se os produtos - o buscador do Google, da primeira, e redes sociais como 

Facebook e Instagram, do segundo - são gratuitos, o produto que eles vendem torna-se o 

usuário. O modelo de negócio desenvolvido por essas empresas baseia-se na vigilância do 

comportamento dos usuários na web, a partir de dados coletados por dispositivos e 

relacionados por algoritmos. E nem sempre os consumidores sabem que os sites têm esses 

dados - nem sempre é possível determinar quem é o dono desses dados. 

A atividade de coleta de dados e montagem de banco de dados se tornou 

corriqueira, e o cruzamento de bancos públicos e privados constitui uma “Personal 

Information Economy”, ramo bastante lucrativo de trocas informacionais (Lace, citado por 

Bruno, 2008). "No marketing de banco de dados, a ideia é acalmar os objetivos pretendidos, 

pensando que eles contam quando tudo o que se quer é contá-los e, é claro, sugá-los para 
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novas compras. Aqui, a individuação é claramente mercantilizada" (Bauman e Lyon, 2013, 

p. 50). 

É na coleta de dados comportamentais, como comunicação, consumo, 

deslocamento, lazer, de compras, autodeclarações sobre personalidade e comunidades e 

amigos em ambientes digitais que residem dados próprios à vigilância digital (Bruno, 2008). 

Informações sobre um ponto, um nó, da rede ajudam a desvendar toda a rede: ele pode ser 

analisado apenas como ele próprio mas também como a rede toda (Musso, 2004). É 

justamente o que ocorre com os perfis sombra (Hirata, 2014), criados pelo Facebook, 

citados anteriormente. Quatro processos, que já são parte de sistemas de vigilância há 

séculos, encontram uma notável atualização no mundo digital: mecanismos de coleta, 

monitoramento e arquivo de informação; os sistemas de classificação e conhecimento dos 

dados; os procedimentos de individualização e produção de identidades; as formas de 

controle sobre as ações e escolhas dos indivíduos (Bruno, 2008). 

Se na sociedade de massas a figura do “homem médio” servia como parâmetro para 

os produtos que se vendiam - inclusive os comunicacionais -, a palavra-chave para a 

sociedade da informação se tornou personalização e o “profiling” (perfilização) (Bruno, 

2008). A classificação algorítmica (Rieder, 2018) é o fundamento das dinâmicas de 

personalização da informação e dos sistemas de recomendação que, por sua vez, são a base 

do funcionamento das redes sociais. 

Os bancos de dados e perfis computacionais envolvem um sistema particular de 

classificação e conhecimento de indivíduos e grupos. (...) As categorias infra-

individuais podem ser criadas segundo um modelo “top-down”, utilizando classes 

pré-estabelecidas – idade, gênero, profissão – ou segundo um modelo “bottom-up”, 

gerando classes a partir da análise dos dados, como “frequentadores do site Y que 

clicam nos links de tipo X”; “mulheres solteiras que usam pílula anticoncepcional e 

freqüentam sex shops”. Essa categorização é submetida a um tratamento de 

segunda ordem, cujos métodos mais usuais são a mineração de dados (data mining) 

e a produção de perfis computacionais (profiling), os quais são complementares. 

(Bruno, 2008, p. 13) 
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Classificar conjuntos de dados é a tarefa que se tornou central para que os 

algoritmos funcionem de forma eficiente e a palavra-chave para a sociedade da informação 

tornou-se personalização e criação de perfil, diz Bruno (2008). E essa eficiência se traduz no 

vínculo “entre o ato de inspecionar indivíduos e a produção de classificações e 

conhecimentos que permitam governar as suas condutas.” (Bruno, 2008, p. 12) 

A “perfilização” tem como objetivo encontrar padrões de comportamento e de 

consumo individualizados, que não representam nem a média nem a norma. Bancos de 

dados se tornam, dessa forma, máquinas identitárias (Bruno, 2008, p. 14): “O seu principal 

objetivo não é produzir um saber sobre um indivíduo identificável, mas usar um conjunto 

de informações pessoais para agir sobre similares.” Bruno (2008) ressalta, então, o caráter 

coletivo do tipo de poder que se torna possível a partir do dispositivo de vigilância 

contemporâneo. 

A partir da recolha dos dados, eles são relacionados e classificados em perfis e 

passam a compor bancos de dados que segmentam os usuários. Para continuar usando o 

mesmo exemplo, no Facebook e no Google, os perfis são então classificados e segmentados 

em grupos que serão os "públicos". Esses públicos ficam disponíveis para os anunciantes, 

que conseguem atingir de forma superpersonalizada quem tem grandes chances de 

comprar seus produtos. Da mesma forma, os dados dos usuários servirão como base de 

dados para os algoritmos de recomendação direcionarem publicidade personalizada a cada 

um deles. 

Orientado pela coleta, pela “perfilização” dos indivíduos e pela orientação dos 

conteúdos a partir do algoritmos, essas empresas - que transitam entre os setores da 

tecnologia e a comunicação - criaram uma poderosa máquina de direcionamento 

personalizado de publicidade, que tem chances muito maiores de acertar qual é o desejo 

do consumidor que o modelo anterior, de mídia massiva, em que se anuncia para uma 

audiência mais ou menos homogênea através dos meios de comunicação de massa. 

É um mecanismo eficiente, que torna-se ainda mais sofisticado quando observamos 

que esses grandes bancos de dados permitem também aos algoritmos que prevejam os 

desejos do consumidor. Se é possível prever, é possível "modificar o comportamento 

humano para gerar receita e controle de mercado" (Zuboff, 2019). Esse é o poder que essas 
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corporações detêm e que vendem aos anunciantes. É a partir destes mecanismos que opera 

o capitalismo de vigilância. 

Só podemos pensar, portanto, que vivemos em uma sociedade do controle 

(Deleuze, 1992), onde o poder que se exerce funciona como as dinâmicas das redes: ele é 

biopolítico, pressupõe conexão, interatividade e é invisível. É o poder que atua sobre o 

devir, sobre o desejo dos indivíduos. "Em vez de armamentos e exércitos", diz Zuboff (2019, 

p.14), "ele trabalha sua vontade através de meios automatizados de uma arquitetura 

computacional cada vez mais onipresente de dispositivos, coisas e espaços “inteligentes” 

em rede." Esse conhecimento acumulado por essas máquinas as permite não só prever o 

comportamento dos indivíduos, como também moldar o comportamento em escala. É a 

vigilância dos indivíduos e classificação deles permite a essas máquinas "governar as suas 

condutas.” (Bruno, 2008) 

O controle é invisível; não se percebe sua dinâmica, só seu funcionamento, mas ele 

existe - e funciona segundo as dinâmicas das redes. E essa invisibilidade é decisiva para esse 

novo modelo de sociedade e de capitalismo e suas consequências. 

 

3.2. Redes 

Muitas das transformações que vemos nos processos de sociabilidade, consumo de 

informação e controle decorrem das características das redes. Se vivemos em uma 

sociedade em rede, é natural que essas características se manifestem à medida que elas 

são utilizadas. As consequências disso, no entanto, precisam ser objeto de reflexão e de 

ponderação, uma vez que os processos de relação com a informação mudam 

completamente. 

Uma das características da rede, explica Vaz (2004), uma grande diferença em 

relação aos meios de comunicação de massa, marca uma mudança social na relação com a 

informação. Enquanto os meios de comunicação massivos funcionam em uma lógica de 

separação entre produtores e receptores da informação, em que um produz para muitos, e 

ele determina o que é de interesse para esses receptores, na internet a lógica segundo a 

qual funcionam os produtos culturais é a do “produser”, ou seja, receptores que são 

produtores de informação e cuja marca é a interatividade (Marshall, 2009). O 
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questionamento aos meios de comunicação foca na edição, em o que está sendo escondido 

e por quê. 

Esse empoderamento do usuário, e suas esperanças, diz Vaz (2004, p. 205): 

...decorrem das características do conceito de rede: a potencialização do indivíduo 

por torná-lo ubíquo, a informação acessível de todo lugar porque descentrada, o fim 

da mediação pela proximidade de todos e de tudo, um espaço do e para o 

pensamento. Estes sonhos, todavia, não exploraram todas as consequências da 

rede. 

Uma consequência, diz o autor, é a ideia do fim da mediação, uma ilusão justamente 

por causa da estrutura da rede - são apenas novos atores surgindo. Em uma rede, um nó 

pode ocupar uma posição relativamente central, dependendo de sua influência em relação 

a outros nós, ou se é preciso passar por este nó para chegar a outros. “Há duas medidas de 

centralidade, a primeira é a intermediação. (...) A segunda medida é a acessibilidade. (...) 

De modo genérico, o intermediário na rede será aquele que permite a alguém encontrar o 

que deseja e atesta a credibilidade do encontrado.” (Vaz, 2004, p. 206) 

A organização da sociedade em rede também traz a emergência de uma outra forma 

de sociabilidade, “aquela definida pela constituição e tratamento de bancos de dados”. Na 

sociedade em que se exerce o poder de controle, "os indivíduos tornaram-se 'dividuais', 

divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou 'bancos'” (Deleuze, 

1992). 

Nada parece escapar às redes, nem mesmo a subjetividade, diz Parente (2004, p. 

93): “As máquinas infocomunicacionais estariam engendrando profundas transformações 

nos dispositivos de produção das subjetividades.” Parente (2004, p. 96) explica que 

Foucault, Deleuze e Guattari “estão de acordo em afirmar que a subjetividade é 

engendrada, produzida, pelas redes e campos de força sociais.” Os impactos dos processos 

algorítmicos podem, então, atingir a sociedade de forma ampla e profunda. 

 

3.3. Processos algorítmicos e o filtro-bolha 
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O dispositivo de vigilância contemporâneo são softwares instalados em 

computadores, como os cookies dos navegadores (um tipo de arquivo computacional que 

coleta dados), que capturam os movimentos e o registro do uso cotidiano, o que é chamado 

de interatividade de registro (Rogers, 2016). Na web, informação, conhecimento e 

sociabilidade são organizados em rede, por sistemas de recomendação uma vez que não se 

pode negar que a marca da era em que vivemos é o excesso de informação (Vaz, 2004). Se 

a internet permitiu troca de informações entre quaisquer pontos do mundo, com 

velocidade quase instantânea e com custos econômicos reduzidos, “a experiência de que o 

mundo está imediatamente na ponta de nossos dedos”, a “limitação é exatamente o 

excesso.” (Vaz, 2004, p.191) 

Os algoritmos vão, então, organizar essa enorme quantidade de informação e 

encontrar e sugerir conteúdos relevantes para os usuários, baseados em processos de 

aprendizado de máquina (machine learning), ou seja, no que a máquina aprendeu que 

agrada aquele usuário. Segundo Bruno, Bentes e Faltay (2019, p. 7), existe uma: 

...centralidade dos agenciamentos algorítmicos nas engrenagens de aplicativos e 

plataformas digitais. Seus processos de aprendizagem de máquina são responsáveis 

tanto pela produção de conhecimento a partir do imenso volume de dados gerados 

pelos usuários, quanto pela oferta personalizada de um mundo visível de ações e 

interações possíveis. 

Essa tarefa não é, porém, neutra. Ao mesmo tempo que organizar a web ao gosto 

do usuário traz benefícios para o usuário, esse mecanismo é utilizado para capturar seus 

desejos e direcioná-los para a publicidade. Nada funcionaria se não houvesse vigilância 

massiva de todos os passos dos usuários na rede. A traçabilidade e toda a informação 

armazenada nos bancos de dados vão servir como alimento para os algoritmos 

direcionarem o que o usuário vê e o que ele não vê.  

O valor desses dados é relacional, e aumenta a partir das interações entre 

indivíduos, incidindo mais sobre dividualidades que sobre indivíduos.  (Bruno, Bentes e 

Faltay, 2019) O desafio de perceber quais dados os algoritmos coletam, como os tratam e 

como os relacionam - e, principalmente, como isso resulta em recomendações para os 

usuários - é enorme e precisa ser alvo de atenção por parte dos governos. Não podem ser 
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empresas que detém dados e os relacionam de forma nada transparente a decidir quem 

recebe os benefícios da sociedade, como empregos ou taxas de juros mais baixas, e quem 

vai estar na precariedade (Pasquale, 2015). Para além do que ocorreu com a 

regulamentação da rádio, em que a legislação definiu aspectos tecnológicos mas também 

econômicos, é preciso buscar uma regulação que leve em conta fatores éticos, para que o 

debate nessa nova esfera pública em rede torne-se justo e acessível, de fato, a todas as 

vozes. 

Esse tipo de dinâmica de funcionamento relacional a partir de dados existe nas 

mídias sociais como o Facebook, mas existe também em milhares de sites e aplicativos na 

internet. Quando alguém usa o Google para uma pesquisa, por exemplo, obtém o resultado 

que o algoritmo do Google, o famoso Page Rank, sugere que é melhor para você em 

particular - e outra pessoa irá ver algo completamente diferente mesmo se buscar pelo 

mesmo termo (Pariser, 2012). No Facebook, usa-se o Edge Rank para organizar os feeds de 

notícias de seus usuários. A personalização está em toda parte, alimentada por perfis 

criados por algoritmos e bancos de dados e, cada vez mais, os dispositivos utilizados para 

acessar a internet refletem os próprios interesses do usuário. (Pariser, 2012, p. 7).  "Os 

mecanismos de busca, um ponto de entrada crucial na web, são máquinas epistemológicas 

na medida em que rastreiam, indexam, armazenam em cache e, em última instância, 

ordenam o conteúdo". (Rogers, 2016, p. 21) O algoritmo torna, então, a visibilidade a 

principal mercadoria da rede. 

Os processos algorítmicos, explica Rieder (2018) ao citar Pariser (2012), estão 

incorporados em um fenômeno significativo e real: ao controlar o que se vê e o que não se 

vê, eles têm transformado o mundo em que vivemos. Os algoritmos não são neutros e 

realizam leituras interessadas da realidade. Rieder (2018) diz que as técnicas de mineração 

de dados incorporam formas de cognição e estilos específicos de percepção. Se o poder de 

operar for considerado uma “rede de relações”, a mineração de dados oferece maneiras 

específicas de "estabelecer, organizar e modular relacionamentos entre entidades 

orientadas por dados para atender a objetivos estratégicos" (Rieder, 2018, p. 136). Fica 

claro, dessa maneira, que os algoritmos se tornaram mecanismos do poder de controle. 
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Embora ele acredite que Pariser tenha uma visão ingênua dos algoritmos, Rieder 

(2018) cita sua avaliação da "classificação algorítmica", na qual vê "a tendência de 

personalizar informações oferece o risco de fechar os" filtros de bolhas "que nos restringem 

a 'informações alinhadas com nossas visões de mundo'. " (Pariser, citado por Rieder, 2018) 

Os algoritmos não são neutros. Não se sabe especificamente qual é a finalidade ou 

a forma como eles organizam o que se vê ou não em uma determinada rede social, nem 

como os dados são relacionados. E muitas vezes essas fórmulas são segredos industriais, 

são espécie de "caixas pretas" (Pasquale, 2015). As técnicas de mineração de dados 

incorporam formas de cognição e estilos específicos de percepção e oferecem formas 

específicas de "estabelecer, organizar e modular as relações entre as entidades dataficadas 

para servir objetivos estratégicos” (Rieder, 2018, p. 136). 

No nível da significação, as técnicas de mineração de dados atribuem significado a 

cada variável em relação a um propósito. No nível de performatividade, a mudança 

para infraestruturas digitais cada vez mais integradas significa que cada decisão 

classificatória pode ser devolvida para o mundo instantaneamente, mostrando um 

anúncio específico, escondendo um post específico, recusando um empréstimo a 

um candidato específico, estabelecendo o preço de um produto a um nível 

específico, e assim por diante. Nenhum dado novo permanece inocente. (Rieder, 

2018, p. 136) 

As novas mídias são baseadas em relações sociais pré-existentes para organizar a 

exploração comercial e a venda de anúncios, em um ambiente em que a personalização é 

uma das armas usadas (Marshall, 2009). Com o avanço da tecnologia, cada vez mais partes 

das nossas vidas cotidianas se tornam mediadas por tecnologias, o que o pensador chama 

de canalização. Marshall (2009) explica que para as corporações, a chave da geração de 

valor é o tráfego de informações. O segundo valor é a geração de informações para 

direcionar propaganda. 

Embora, como vimos, os algoritmos sirvam para desempenhar uma espécie de 

curadoria de conteúdo para mostrar anúncios personalizados para os usuários, essa forma 

de funcionar e de realizar a seleção recai sobre todos os conteúdos publicados na rede. A 

personalização não está apenas moldando o que compramos, mas também o que 
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pensamos, diz Pariser (2012). Os feeds de notícias personalizados nas mídias sociais estão 

se tornando uma fonte importante de informação nem sempre confiável mas sempre ligada 

ao que o usuário acredita, pesquisa e se interessa. Dessa forma, "Os algoritmos que 

orquestram a nossa publicidade estão começando a orquestrar nossa vida" (Pariser, 2012, 

p.11). 

Além disso, muitos dos filtros utilizados na espécie de curadoria do conteúdo através 

de algoritmos em plataformas como o Facebook estão baseados em processos de filtragem 

social (Lerman, 2007, citado por Recuero, Zago e Soares, 2017), onde a própria rede dá 

visibilidade àquilo que considera importante, enquanto despreza aquilo que não o é. A 

filtragem social em plataformas de mídia social atinge novos patamares porque resulta da 

combinação da ação dos indivíduos, na difusão de informações para sua rede de conexões, 

com a ação dos algoritmos, que decidem o que será visto e o que não será (Recuero, Zago 

e Soares, 2017). Essa combinação pode levar à personalização em excesso, processo que 

"é, em sua maior parte, invisível para os usuários" (Recuero, Zago e Soares, 2017, p. 7). 

Perfilização, recomendação, predição e personalização são processos realizados, o 

tempo todo, por algoritmos. A partir dessas premissas, os algoritmos definem o que será 

visto e o que não será visto na internet. O propósito dessa engrenagem é econômico, como 

falamos, mas esses processos acabam por gerar um "efeito colateral" uma vez que agem 

sobre os conteúdos que serão entregues aos usuários: os algoritmos, através de processos 

invisíveis, direcionam também o que devemos pensar ou debater. 

Isso ocorre por causa da estrutura de rede. Controle ou circulação são ações inatas 

à estrutura em rede. Nas redes, as “estradas” de circulação da informação são invisíveis, 

que funcionam através dos nós pela relação de proximidade e intermediação. Não se 

percebe sua dinâmica, que é invisível, só seu funcionamento. Um vínculo invisível entre 

máquina e indivíduos, um intermediário de todas as relações. Podemos observar, então, 

que processos algorítmicos baseados em personalização, filtragem social, a perfilização e a 

criação de bancos de dados classificados por grupos identitários são fenômenos que se 

alimentam em uma sociedade que se estrutura em rede o que, como já observamos, 

favorece a tendência à grupabilidade.  
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Isso porque a força e a sedução da organização em rede é conectar-se a seus 

comuns, diz Wolton (2011, p. 46): “A palavra rede tornou-se mágica. Mas uma rede reúne, 

antes de tudo, pessoas com pontos de vista em comum. Seja qual for o seu alcance, uma 

rede é, antes de tudo, comunidade, agrupamento do mesmo”. 

A consequência disso é que, quando o indivíduo entra em contato com novos 

assuntos mas não tem um ponto de vista contraditório sobre eles, isso pode prejudicar sua 

capacidade de ter uma visão mais analítica sobre o mundo. 

Na bolha dos filtros ("filter bubble"), há menos espaço para os encontros fortuitos 

que nos trazem novas percepções e aprendizados. (...) ... um mundo construído a 

partir do que é familiar é um mundo no qual não temos nada a aprender. Se a 

personalização for excessiva, poderá nos impedir de entrar em contato com 

experiências e ideias estonteantes, destruidoras de preconceitos, que mudam o 

modo como pensamos sobre o mundo e sobre nós mesmos. (Pariser, 2012, p. 15) 

O filtro-bolha pode não apenas afetar sua capacidade de escolher como você deseja 

viver, mas também levar à radicalização, pois dentro das bolhas não há novas ideias, não 

há diversidade nem desvio, apenas a ressonância das mesmas ideias e das mesmas vozes. 

E nem sempre essas ideias estarão ligadas aos fatos ou à verdade, explica Rogers (2016, p. 

21): "...a web, particularmente a web baseada nos mecanismos de busca, como um espaço 

de potencial colisão para relatos alternativos da realidade". 

Recuero, Zago e Soares (2017) trazem outro conceito relacionado ao de filtro-bolha, 

que é o de câmaras de eco, criado por Sunstein em 2001 para definir grupos que se fecham 

em torno de ideias que ressoam entre seus pares, onde opiniões diferentes dificilmente 

serão debatidas. A tendência é que indivíduos se engajem em discussões que reforçam seus 

pontos de vista e, com isso, há uma tendência à polarização, especialmente em política: 

A formação de câmaras de eco em conversações políticas no ambiente online pode 

constituir uma ameaça ao caráter supostamente democrático da mídia social, pois 

ainda que supostamente todos possam fazer circular informações, a combinação de 

filtros sociais, algoritmos e preferências pessoais pode trazer obstáculos ao acesso 

a informações. (Recuero, Zago e Soares, 2017, p. 7) 



72 
 

 Neste cenário, a difusão de fake news torna-se um problema social e democrático 

pois elas não são corrigidas, levando os cidadãos a permanecerem erroneamente 

informados, especialmente porque as informações falsas são alimentadas nesses sistemas 

algorítmicos e cognitivos de autorreforço, as "câmaras de eco" ou "bolhas de filtro". Isso faz 

com que os usuários se separem da exposição a informações mais amplas que não 

concordam com suas opiniões (Pariser 2011). Um fenômeno psicológico importante nesse 

contexto é o viés de confirmação (confirmation bias), segundo Bakir e McStay (2018, p. 

161): "a tendência das pessoas de procurar, interpretar, perceber, recordar e acreditar em 

informações que confirmam suas crenças pré-existentes (Wason, 1960)". E nem todas as 

pessoas estão conscientes sobre o uso dos algoritmos de personalização, sobre o 

rastreamento de dados do usuário e sobre a seleção feita por máquina que converte-se em 

resultados personalizados. 

Vemos, desta forma, alguns fenômenos que se alimentam e se combinam. A criação 

de perfis e de bancos de dados que operam a partir de identidades de grupos; a filtragem 

social; processos algorítmicos orientados para a personalização e para a predição, e a 

circulação de informação dentro de estruturas de rede que tendem à formação de grupos 

onde estão reunidos indivíduos com interesses e gostos comuns. A personalização, em 

última instância, cria nas mídias sociais uma espécie de espelho onde apenas as 

informações que refletem nossos próprios interesses encontram espaço para serem vistas. 

Operar entregando conteúdo personalizado, ao gosto do usuário e de seu grupo, 

acaba por criar nas redes bolhas informacionais em que apenas o que interessa ao indivíduo 

seja mostrado, lido, ouvido e compartilhado. Apenas aquilo que reforça suas crenças e a de 

seu grupo, limitando espaço para outras ideias, para descobertas e para outros pontos de 

vista sobre os fatos e os acontecimentos do mundo. 

Dentro dessas bolhas, que funcionam como “caixas de ressonância” ou câmaras de 

eco, os usuários se retroalimentam apenas com ideias iguais, sem debate ou contraditório, 

o que também pode se transformar em radicalização e em polarização, especialmente em 

política, já que a combinação de filtros sociais, algoritmos e preferências pessoais pode 

trazer obstáculos ao acesso livre à informação e à diversidade de fontes e de pontos de vista 

sobre cada fato. Se os usuários, empoderados a partir de uma ideologia utópica da internet, 
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acreditam que é ali em suas bolhas informacionais que estarão informados sem 

intermediários e de forma livre, em um mundo em que seu ponto de vista não é 

questionado, será difícil que as sociedades não convivam com radicalismos e polarização. 

Torna-se ainda mais desafiador quando se percebe que essa situação é alimentada por 

processos invisíveis que afetam não só a capacidade dos indivíduos de escolher como você 

deseja viver, mas também como agem sobre sua vida e sobre a sociedade. Esse é um risco 

que tem sido incrementado com a expansão e o uso cada vez mais pervasivo das tecnologias 

da informação. É fácil imaginar a difusão de informações não-verificadas ou enganosas 

como as fake news diante deste cenário. 

 

3.4. Emoções e polarização no fenômeno das fake news  

Uma última questão que se coloca para complexificar esse cenário e que se relaciona 

ao direcionamento de anúncios online e também às fake news é a crescente inserção das 

emoções como critério para disseminação e classificação da informação nas redes sociais. 

Na internet, a instância da estética, onde as imagens são parte integrante de boa 

parte do discurso - se não seu elemento principal, como é o caso dos vídeos -, surge um 

espaço público “marcadamente estético”, onde os apelos emocionais do usuário estão 

submetidos às leis do entretenimento (Bucci, 2009, citado por Borges Júnior, 2019). Nesse 

cenário, a imagem como forma predominante de representação do mundo levaria a um 

crescente apelo ao ver, que tem como consequência "a possível perda de influência da 

razão, ou, no mínimo, uma certa tendência de privilégio do estético enquanto aquilo que 

não se enquadra especificamente no domínio racional" (Borges Júnior, 2019, p. 537) 

A ecologia contemporânea das mídias digitais, segundo Bakir e McStay (2018), ao 

citar Richards, 2007, é crescentemente "emocionalizada" por várias razões. Uma delas é o 

anonimato e a possibilidade de se expressar livremente por trás de um avatar. "É um espaço 

fértil para a ascensão do conteúdo de mídia direcionados e contextos de notícias (como 

bolhas de filtro na forma de feeds de notícias do Facebook) que provocam reações afetivas." 

(Bakir e McStay, 2018, p. 159) Além disso, é também onde é crescente o número de pessoas 

lucrando com a publicidade baseada em dados de comportamento. Para eles, fake news 

funcionam como clickbait, aquele conteúdo da web criado para gerar atenção e atrair 
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cliques sem preocupação ética ou com a verdade, muitas vezes usando técnicas de 

sensacionalismo e imagens fortes, gerando lucro para seus criadores. 

Baseadas em polémicas, fatos curiosos ou absurdos, fake news têm 70% mais 

chances de viralizar que as notícias verdadeiras e alcançam muito mais gente (Vosoughi, 

Roy e Aral, 2018). Mais engajamento nas redes sociais significa mais tempo gasto nas 

plataformas, o que reverte em lucro para seus donos. 

Bruno, Bentes e Faltay (2019), ao citar Bruno (2018), conceituam o investimento 

tecnocientífico, econômico e social em processos algorítmicos de captura, análise e 

utilização de informações psíquicas e emocionais extraídas de nossos dados e ações em 

plataformas digitais (redes sociais, aplicativos, serviços de streaming, plataformas de 

compartilhamento e/ou consumo de conteúdo audiovisual etc.) como economia psíquica 

dos algoritmos. 

As informações que interessam ao veloz capitalismo de dados não são mais apenas 

os rastros de nossas ações e interações (cliques, curtidas, compartilhamentos, 

visualizações, postagens), mas também sua “tonalidade” psíquica e emocional. É 

esta economia psíquica e afetiva que alimenta as atuais estratégias de previsão e 

indução de comportamentos nas plataformas digitais (e eventualmente fora delas). 

(Bruno, Bentes e Faltay, 2019, p. 5) 

O uso da análise das emoções para tornar mais sofisticada a máquina de 

direcionamento de publicidade, por exemplo, do Facebook, foi revelada em alguns 

escândalos recentes. Em 2014, um estudo foi realizado com 700 mil usuários quando eles 

tiveram seus feeds de notícias da rede social manipulados pelo estado emocional. Sem 

saber do experimento, que queria testar contágio emocional em escala massiva, usuários 

foram divididos em dois grupos - um visualizava conteúdo positivo e o outro, conteúdo 

negativo. Segundo os autores do estudo, o contágio emocional foi confirmado quando os 

usuários reproduziram, em suas atualizações de status, o estado emocional preponderante 

em seus feed. (Bruno, Bentes e Faltay, 2019) Outro exemplo, de 2018, é o escândalo da 

Cambridge Analytica, já mencionado. 

Através de testes de personalidade aparentemente inocentes e da expressão de 

opiniões, emoções e sentimentos, plataformas de redes sociais impõem uma nova lógica 
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que entrelaça corporações de tecnologia digital, ciência e sociedade, onde dados pessoais 

digitais e também informações psíquicas e emocionais alcançam três dimensões: 

econômica, científica e a do controle comportamental. Nas engrenagens desse capitalismo 

de dados, segundo Bruno, Bentes e Faltay (2019, p. 5), está: 

...um poderoso laboratório que, sob as interações online, captura, analisa e 

direciona imensos volumes de dados para aplicação de estratégias de modificação 

do comportamento humano. [...] No seio desta lógica, os dados pessoais digitais e 

suas informações psíquicas e emocionais são simultaneamente: a principal “moeda” 

do modelo de negócios que prevalece nas plataformas digitais; a fonte privilegiada 

de conhecimento de uma nova ciência de dados; um meio de controle do 

comportamento, orientado para diferentes fins, do consumo ao voto. 

A partir do estudo de 2014 anteriormente mencionado, segundo Bruno, Bentes e 

Faltay (2019) descobriu-se como uma espécie de “efeito colateral” do experimento: a 

exposição dos usuários a conteúdos emocionais, tanto positivos quanto negativos, os 

tornou mais ativos e engajados na plataforma. Como o objetivo das plataformas de rede 

social é  capturar e mobilizar a atenção dos usuários para que eles passem o máximo de 

tempo possível conectados, "as estratégias deste mercado se voltam para desenvolver 

mecanismos persuasivos de captura da atenção, nos quais o agenciamento algorítmico 

exerce um papel central" (Bentes, 2019, p. 222). 

A lógica é, portanto, mais emoções, mais atenção, mais tráfego para os sites para os 

quais os posts apontam. Além disso, mais tempo gasto nas redes sociais, mais dados 

coletados. Nos dois casos, mais lucro - tanto para os anunciantes das plataformas como 

para as próprias plataformas. 

Para atrair mais atenção, as plataformas de redes sociais têm, então, caminhado em 

direção à criação de cada vez mais ferramentas de coleta de dados emocionais, como 

emoticons, emojis, GIFs animados, figurinhas, a categoria “sentimento/Atividade” em um 

post, a evolução do botão "Like" para reações no Facebook, ou seja, um "design e uma 

arquitetura voltados para alimentar algoritmos de plataformas e aplicativos com dados 

psíquicos e emocionais, de modo a torná-los disponíveis para o cálculo computacional". 

(Bruno, Bentes e Faltay, 2019, p. 8) 
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 Nesta lógica, insere-se o fenômeno das fake news. Se os algoritmos das redes sociais 

priorizam interações e engajamento, as fake news são, na verdade, um produto lucrativo 

deste modelo de negócio que sustenta as redes sociais, uma vez que recebem mais reações 

e despertam emoções. Se os boatos se dispersam rápido porque têm valor; são informações 

não-oficiais que propõem uma realidade que o grupo desconheceria; são um alerta, uma 

informação urgente que deve ser comunicada; são atuais, um "furo" de informação; têm 

um caráter coletivo; e, por fim, despertam emoções, torna-se possível dizer que as fake 

news são o produto máximo do modelo de negócios da rede social e o resultado da 

engrenagem do capitalismo de vigilância. São também produto da super personalização da 

informação e de critérios que não se baseiam na veracidade das informações para seleção 

e distribuição de informação. 

Fake news já representam um aumento na carga emocional e frequentemente são 

deliberadamente afetivas, o que é mais evidente em temas relacionados a eleitores, 

segundo Bakir e McStay (2018), que citam El-Sharawy (2017): “O Facebook favorece 

conteúdo emocional que atinge as pessoas, seja verdade ou não”. Há ainda outros aspectos 

preocupantes dessa situação, como as fake news automatizadas baseadas em análise de 

dados dos sentimentos dos usuários, por exemplo.  

Dado o rápido início, escala e natureza do problema contemporâneo de notícias 

falsas, é importante considerar possibilidades no futuro próximo. No contexto de 

notícias falsas, isso inclui a capacidade de manipular sentimentos públicos por meio 

de fake news automatizadas. Essa possibilidade distinta surge porque o sucesso das 

notícias falsas vem de seus criadores terem interesse financeiro em "sentir-se por 

dentro" (“feeling-into”) em conversas on-line e criarem manchetes para se 

relacionar com grupos específicos (como apoiadores pró-Trump). Existe uma 

oportunidade clara e relativamente simples de se casar com a tecnologia que 

detecta emoções on-line através do idioma e palavras que indivíduos e grupos 

publicam, com notícias automatizadas, manchetes de notícias e corpo do texto 

escritos por computadores. (Bakir e McStay, 2018, p. 168) 

Um exemplo citado pelos autores é o de um grupo de adolescentes da Macedônia, 

que alegadamente criaram notícias falsas pró-Trump, durante a campanha eleitoral 
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presidencial de 2016 nos Estados Unidos. Segundo Bakir e McStay (2018), eles exploraram 

as crenças, desejos e preocupações de públicos específicos dos EUA para atingir muitos 

cliques e lucrar. E tiveram sucesso pois "as comunidades de mídia social on-line (como no 

Facebook) já incentivam a formação de câmaras de eco, seja via filtro-bolha, viés de 

confirmação ou ambos" (Bakir e McStay, 2018, p. 169). Por isso, a maior preocupação com 

as fake news é a análise de emoções nas palavras e em imagens, que já é amplamente 

utilizada para ideias sobre o sentimento social em relação a um assunto que pode ser 

valioso para uma empresa. 

 Hoje já é possível observar a manipulação de sentimentos e a criação de esfera 

pública artificial no debate político que eventualmente chega aos trending topics do Twitter, 

quando, por exemplo, hashtags de apoio ou de crítica sobem para os primeiros lugares após 

alguma declaração de um determinado político, muitas vezes impulsionados por robôs, algo 

também observado por Bakir e McStay (2018, p. 170): 

Além de gerar automaticamente notícias falsas com uma forte voz editorial, 

otimizada por tom e georreferenciada para públicos específicos, os bots de software 

podem ser usados para  espalhar amplamente essas notícias falsas automatizadas, 

dando a impressão de que a notícia falsa é popular e endossada por muitos (uma 

pesquisa de 2016 de 26 países constata que a maioria das pessoas compartilha 

predominantemente notícias das quais aprova; Instituto Reuters 2016). 

Por fim, se fake news circulam sem correção, em comunidades fechadas, se as 

pessoas passam a desacreditar fatos verdadeiros divulgados pelos meios de comunicação 

social, e se fake news são afetivas e inflamatórias, estamos indo na direção oposta da esfera 

pública de Habermas, que pressupunha consenso através de um debate racional, após ouvir 

pontos de vista diferentes. Se o debate público é baseado em emoções, em separação entre 

ganhadores e perdedores o resultado lógico é a polarização da sociedade, queda na 

legitimidade de governos e decisões democráticas equivocadas baseadas em 

desinformação (Bakir e McStay, 2018). 

Fica claro, nesse momento, que esse modelo de comunicação se torna prejudicial 

para que os cidadãos tomem decisões racionais baseadas em fatos. Junto disso, a 

disseminação de informações falsas e a tendência de encerrar os usuários em uma só visão 
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de mundo, a partir do que ele consumiu no passado, são ameaças reais para a democracia 

e para um cenário comunicacional contemporâneo. 
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4. Capítulo 4 - O jornalismo na era das redes sociais e o fim das 

instituições 

Os novos media diferenciam-se dos media clássico em diversas características. A 

principal delas talvez seja a crescente indiferenciação entre as posições de emissor e 

receptor das informações, graças a avanços tecnológicos, o que revoluciona a forma de 

comunicar a qual os indivíduos estavam habituados até as últimas décadas do século XX. 

Mas foi a combinação de fatores econômicos, regulatórios e sociais que contribuíram para 

a configuração que transformou os media tradicionais em instituições e que faz com que os 

novos media passem ao largo delas (Machuco Rosa, 2016). 

Para compreender como surgem os novos media e o que os caracteriza, é preciso 

buscar a génese da comunicação de massas que marcou o século XX para perceber que 

mudanças essa evolução vai implicar para as sociedades contemporâneas. O primeiro meio 

que vai delimitar esse contexto histórico é a rádio e o modelo de comunicação em 

broadcasting, que depois foi reforçado pelo surgimento da televisão. 

Enquanto a história da rádio tem suas raízes na emergência de tecnologias ponto-a-

ponto (indivíduo para indivíduo) como o telégrafo e o telefone, ambos fortemente 

enraizados na regulação por patentes e na concentração de capital, a internet surge a partir 

do conceito de rede aberta baseada em um protocolo público, o que traz outras 

características em um processo de novo historicamente determinado (Machuco Rosa, 

2008). 

Além disso, outro ponto fundamental no broadcasting é a regulação, que vai criar o 

que Machuco Rosa (2016) chama de assimetria de posições: os emissores com potencial de 

investir em transmissores mais potentes foram favorecidos em detrimento dos amadores e 

estabeleceu-se um modelo baseado em emissores poderosos e caros e em receptores 

simples e baratos, com tendência a monopólios. Houve, ainda, fatores sociais que 

contribuiriam para o sucesso dessa nova tecnologia (Machuco Rosa, 2016): o rádio acabou 

por tornar-se um meio de entretenimento, o que criou uma demanda social pelos 

aparelhos. 
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O modelo de comunicação de massas, dominante durante o século XX, encontrava 

suas principais características: a assimetria entre emissores complexos e caros e receptores 

simples e baratos, a necessidade do investimento de altas quantias para deter a posição da 

emissão e o tipo de regulação que favoreceu licenças para empresas e não aos amadores 

formaram esse modelo (Machuco Rosa, 2016). Modelo este que foi repetido com a 

televisão, como explica Machuco Rosa (2008, p. 12): "as características essenciais do novo 

meio foram planificadas e implementadas numa perspectiva top-down que se desdobrou 

num modelo de comunicação um-muitos". 

Assim como a rádio, o computador surgiu para o uso militar, mas não foi 

patenteado, o que permitiu que se tornasse uma máquina neutra, além de ter um rápido 

barateamento.  São máquinas abertas (é possível programá-las), universais (aceitam 

qualquer formato) e acessíveis a um grande número de pessoas, além de ser o meio que 

permitiu o desenvolvimento da Arpanet, a rede pioneira criada nos anos 1960, que servirá, 

por sua vez, como base para a internet. Além disso, a internet baseou-se em um protocolo 

público para que as redes pudessem todas ser ligadas entre si: o TCP/IP, o que permitiu à 

internet constituir um processo de auto-organização. É também neutral em nível do 

transporte de dados e foi concebido com o princípio end-to-end, ou seja, a inteligência para 

traduzir esses dados reside nos nós, o que implica em uma arquitetura aberta. (Machuco 

Rosa, 2016) 

A internet tornou-se de facto popular com o surgimento da World Wide Web, a 

partir das ideias de Tim Berners-Lee, no início dos anos 1990, quando percebeu-se a força 

das redes abertas. De acordo com Machuco Rosa (2016), a WWW é um medium universal 

em rede, ou seja, suporta qualquer formato e está em rede - os nós são as páginas e as 

conexões, os hiperlinks. A WWW possui outra característica marcante, investigada por 

Barabási, citado por Machuco Rosa (2016): a conexão entre nós segue a distribuição em lei 

de potência, ou seja, a rede não é igualitária já que a probabilidade de muitos links 

apontarem para uma única página é pequeno e a probabilidade de poucos links apontarem 

para muitas páginas é grande. "Trata-se pois de um processo dinâmico de crescimento com 

ligações preferenciais em que a 'popularidade é atraente'", afirma Machuco Rosa (2016, p. 

183, grifo do autor). 
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O mesmo acontece com as redes peer-to-peer (p2p), que surgiram por volta dos 

anos 2000, onde todos os computadores da rede são pares iguais, que se tornam 

indiferentemente em clientes e em servidores, explica Machuco Rosa (2016). Essas redes 

representam um momento da progressiva indiferenciação entre emissor e receptor que não 

está presente nos media clássicos. Essa indiferenciação é a maior característica do que se 

convencionou chamar novos media ou media participativos.  

Essa indiferenciação cria as condições para que qualquer um receba e envie para a 

rede conteúdos (ficheiros musicais, vídeo, programas, etc.) que tornam a rede uma 

plataforma interactiva: a adesão de um indivíduo é um incentivo directo para que 

outro adira e também disponibilize conteúdos. Nesse tipo de estrutura, as posições 

fixas de "receptor" e "emissor" desaparecem. (Machuco Rosa, 2016, p. 194, grifo do 

autor) 

A partir de 2004, redes sociais virtuais tiveram uma explosão com plataformas como 

MySpace e Facebook, onde um nó passa a se ligar com outros nós (“amigos”) que 

disponibiliza, emite e recebe grandes quantidades de conteúdo para outros amigos. O 

crescimento da rede sustenta-se no sistema de causalidade circular característico da 

retroação positiva, em que os indivíduos criam o meio, o qual retroage de seguida sobre os 

indivíduos induzindo novos actos criativos de adesão que reforçam, por sua vez, a atração 

do meio (Machuco Rosa, 2016). 

Desta forma, vemos que a forma estrutural dos meios de comunicação de massa 

difere completamente dos novos media. Enquanto o broadcasting (rádio e televisão) 

desenvolveu-se a partir de uma conjuntura que deu origem a uma estrutura linear e 

assimétrica, em que a comunicação se dá de um para muitos, a estrutura dos novos media 

é em rede, definida segundo distribuição em lei de potência, com alguns nós mais populares 

(mais conectados) que outros. Essas propriedades da rede foram o ponto de partida de 

algoritmos como o PageRank, do Google, um motor de busca que privilegiava as páginas 

que tinham mais hiperlinks apontados para elas do que outras (Machuco Rosa, 2016). 

Ou seja, enquanto nos meios clássicos patentes inicialmente permitiram criar 

monopólios, onde a empresa proprietária de um media clássico detinha a tecnologia de 
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produção, organização e distribuição de conteúdos, os novos meios assentam-se em redes 

ligadas por um protocolo público, onde todos produzem, distribuem e organizam. 

Com os novos media, a criação de conteúdo torna-se possível aos amadores, 

enquanto nos media clássicos, os produtores de conteúdos são profissionais. O que marca 

fortemente os novos media é que eles não estão assentes na estrutura hierárquica das 

organizações, um espaço de comunicação generalizada cada vez mais longe das instituições 

tradicionais. 

Os novos meios se baseiam em plataformas abertas que criam condições para um 

acesso igualitário cada vez mais indiferenciado, no entanto há muitos desafios que 

emergem da indiferenciação entre emissores e receptores, da disseminação generalizada 

de conteúdos produzidos fora das organizações hierárquicas de comunicação e da perda da 

relevância das instituições. Um dos principais desafios é a ideia do fim da mediação, uma 

ilusão que ocorre justamente por causa da estrutura da rede. 

O cenário torna-se alarmante quando se observa que os hábitos de consumo de 

notícias vêm mudando em todo o mundo, e também no Brasil, como mostra o estudo 

Reuters Institute Digital News Report 20203. No país, a internet e a TV são as principais 

fontes de acesso das famílias às notícias - no Brasil, onde a penetração da internet atinge 

71% da população, 87% dos indivíduos usam a internet como fonte de notícias e 66% utiliza 

a televisão. O impresso vem decaindo, rapidamente no Brasil - 23% usa jornal impresso com 

fonte de informação (em 2013, esse número era 50%). 

A cada ano que passa, cresce o consumo de notícias através de dispositivos 

eletrônicos, especialmente pelo telefone celular, no Brasil. Embora a TV seja o principal 

meio de acesso das famílias brasileiras às notícias - mais de 97% dos lares brasileiros 

possuem um aparelho de TV, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

-, a penetração da internet continua crescendo rapidamente.  

De acordo com a última pesquisa disponível, o Brasil fechou 2016 com 116 milhões 

de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 

10 anos, segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(Pnad C), do IBGE. A mesma pesquisa mostra que o celular é o principal aparelho para 

 
3 Disponível em http://www.digitalnewsreport.org/ 
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acessar a internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico era usado por 94,6% dos internautas. 

Segundo o IBGE, 77,1% dos brasileiros possuíam algum celular. Em 2015, os brasileiros 

online somavam 102,1 milhões, ou 57,5% da população. A pesquisa do Reuters Institute 

também mostra que 76% dos entrevistados utilizam o smartphone para acessar notícias. 

O consumo de informações via redes sociais tem ganhado força, segundo o relatório 

do Reuters Institute. No Brasil, 67% dos entrevistados afirmaram que usam as mídias sociais 

como fonte de notícias, com predominância do Facebook (54% usa como fonte de notícias) 

e do WhatsApp (48% faz o mesmo uso). Já a confiança nas notícias em geral ficou em 51% 

(era 59% em 2018, mas caiu para 48% em 2019), bem acima das notícias encontradas nas 

mídias sociais (38%), um aumento desde 2018, quando era 32%. 

O crescimento do consumo de notícias pelas redes sociais vem acompanhado de 

uma queda acentuada no consumo de notícias em jornais impressos e de um aumento 

tímido no consumo de sites de notícias on-line. Nos últimos três anos, o número de cópias 

impressas vendidas caiu 41,4%, enquanto a circulação digital aumentou 5,8%, segundo o 

Instituto IVC Brasil. Em 2017, diversos jornais diários brasileiros reforçaram seus paywalls 

(barreira eletrônica que requisita pagamento para acessar notícias) on-line. 

O portal Meio&Mensagem publicou, em 2016, uma pesquisa realizada pela Agência 

Advice Comunicação Corporativa, através do aplicativo BonusQuest, que mostrou que dos 

78% dos brasileiros que usavam redes sociais para se informar, pelo menos 42% assumiram 

já ter compartilhado notícias falsas nas redes sociais, enquanto apenas 39% tem o hábito 

de checar a fonte da informação. 

 

4.1 Desintermediação e a multiplicação das vozes 

Em um mundo de abundância de informação, o jornalismo também se transforma. 

Torna-se mais uma voz em meio a diversos polos de enunciação (Pinto, 2000) e perde tanto 

o controle sobre a notícia (Chaparro, 2007) como a centralidade na produção, seleção e 

distribuição de notícias (Bentes, 2015). A ascensão das redes sociais e esta nova forma de 

consumir notícias tem alguns impactos na forma com que a sociedade se relaciona com o 

jornalismo. Uma delas é que, o receptor, que nunca foi passivo, está cada vez mais ativo 

“para resistir ao fluxo de informações” (Wolton, 2011). 
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Em uma sociedade em que toda a informação está acessível online, de graça, para 

que são necessários jornalistas? Manuel Pinto (2000, p. 289) observa que: 

Indivíduos e instituições passaram a poder colocar online, com relativa facilidade, 

dados e informações de valor extremamente desigual e com propósitos muito 

diversos, o que, entre outras consequências, vem configurar um quadro novo, 

marcado nomeadamente por aquilo a que David Shaw (1997) chamou 

«desintermediação», ou seja, a diluição do papel de intermediário dos jornalistas, 

através da seleção e hierarquização da informação. 

Os jornalistas são os primeiros na mira dessa sociedade que, dominada por uma 

ideologia tecnicista, acredita que pode deletar intermediários (Wolton, 2011). Quanto mais 

informação circulando, mais é preciso que alguém a organize. O jornalismo e os jornalistas, 

observa Wolton (2011), são que têm o papel de contextualizar os fatos e ajudar na difícil 

tarefa da convivência entre os diferentes. 

 No entanto, é forte a ideia do usuário de que a internet é um espaço livre, onde é 

possível exercer uma democracia direta e ter acesso direto a informações que as grandes 

corporações, organizações e governo querem esconder. É essa ideologia que embala a 

máxima populista clássica da representação direta e genuína das vontades do povo, 

segundo Aggio (2020, p. 3): 

...sem as intermediações tradicionais que, nessa mesma retórica, são caracterizados 

como agentes que distorcem, corrompem, quando não sequestram, efetivamente, 

qualquer possibilidade de estabelecimento de uma relação honesta, transparente e 

verdadeira entre políticos e “o povo”. 

Embora exista a ilusão da desintermediação, é preciso estar atento que "as próprias 

plataformas para redes sociais são instâncias mediadoras" (Aggio, 2020, p. 3). As mediações 

continuam a existir, são apenas novos atores surgindo. Em uma rede, um nó pode ocupar 

uma posição relativamente central, dependendo de sua influência em relação a outros nós, 

ou se é preciso passar por este nó para chegar a outros. “Há duas medidas de centralidade, 

a primeira é a intermediação. (...) A segunda medida é a acessibilidade. (...) De modo 

genérico, o intermediário na rede será aquele que permite a alguém encontrar o que deseja 
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e atesta a credibilidade do encontrado". (Vaz, 2004, p. 206) Além disso, existe a mediação 

deste novo ator que não é humano, o algoritmo. 

Na comunicação política, essa ideia da desintermediação vem favorecendo as 

pretensões de controle de diversos líderes políticos ao redor do mundo. No Brasil, não é 

diferente. Só de os políticos agora terem perfis nas redes sociais, onde é possível interagir  

e cobrar diretamente dele, isso já indica uma nova era da comunicação política. Redes 

sociais permitem que as lideranças políticas "conduzam uma significativa e relevante 

porção de suas estratégias de comunicação a prescindir da mediação dos media 

tradicionais" (Aggio, 2020, p. 4), especialmente em um cenário que existe uma centralidade 

desses veículos de comunicação como instâncias mediadoras entre a política e a sociedade. 

Dessa forma, por trás do manto da comunicação direta com o povo, os políticos podem 

tentar pautar parte da cobertura da grande imprensa longe dos jornalistas e conduzir 

determinadas agendas de discussão. A alimentação da rede de seguidores e o controle das 

agendas de discussão são feitos a partir de estratégias tradicionais top-down, de um para 

muitos - em que um líder político utiliza seu perfil para publicar e propagar mensagens num 

lógica de comunicação massiva tradicional – e da interação com os usuários comuns, e 

"através da obrigação institucional, um tanto inevitavelmente inercial, da cobertura do 

jornalismo" (Aggio, 2020, p. 3-4). Dessa forma, como já vimos, modifica-se a esfera pública, 

agora sem a mediação dos líderes de opinião tradicionais, em num movimento global de 

indiferenciação, em que o social está cada vez mais presente em si mesmo (Machuco Rosa, 

2016).  

A esse tipo de comunicação que só é possível dada a estrutura dos novos media 

combina-se a um fenômeno que tem se desenvolvido há alguns anos, especialmente com a 

institucionalização de núcleos de comunicação em empresas e em gabinetes políticos e vai 

complexificar a vida social: a multiplicação e diversificação das fontes de informação. 

Segundo Pinto (2000, p. 292), elas: "desdobram e alargam as instâncias que produzem 

discursos e iniciativas, acrescentam e diferenciam canais e modalidades de comunicação, 

fazem crescer o volume de dados e informações, expressam, finalmente, a intervenção de 

novos actores na cena social". Essa complexificação da vida social pressupõe tanto para 
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jornalistas quanto para o público novas competências de discernimento e de avaliação 

(Dent, 1999, citado por Pinto, 2000). 

Um desafio diante desse cenário, defende Pinto (2000, p. 289), é ter a competência 

crítica dos indivíduos para analisar a informação a que acedem, "não apenas no que se 

refere à matéria de que trata essa informação, mas também à sua origem, ao processo da 

sua produção, circulação e recepção, aos agentes envolvidos nesse processo, aos interesses 

e lógicas que lhe subjazem". 

Diante desse contexto, as relações de poder se modificam em um ambiente de 

diálogo em que todos falam para todos, em contraposição ao modelo tradicional dos grupos 

de mídia, que são emissores para um público (modelo um-muitos) (Mosco, 2008). 

 

4.2. Um novo gatekeeping 

Na passagem de um mundo em que a informação era escassa, tinha poucos canais 

para circular e era controlada por alguns profissionais - os gatekeepers - para um paradigma 

em que o excesso é a marca, os amadores ganham protagonismo na produção de conteúdos 

e os veículos se multiplicam a baixo custo. A difusão de informação, nomeadamente a 

jornalística, é influenciada por critérios completamente diferentes daqueles tradicionais. 

Atualidade, relevância, verdade, factos, objetividade e outros critérios que asseguram a 

credibilidade da produção jornalística são substituídos, nas redes sociais, por outros como 

popularidade, produtividade e interação. 

Em 2018, o CEO do Facebook Mark Zuckerberg anunciou, em seu perfil pessoal, que 

o algoritmo de sua rede social iria mudar para priorizar posts de amigos e familiares no 

feed4, desvalorizando publicações feitas por páginas - inclui-se, aí, as páginas de empresas 

de comunicação social. A partir dali, a empresa que quiser ter visibilidade, terá que pagar 

por ela. Como sabemos, os já referidos processos de personalização criada pelos algoritmos 

e pelo profiling vão atingir todos os conteúdos, incluindo também as notícias, 

transformando dessa forma a relação do receptor com a informação. Com a 

 
4 O comunicado foi feito no dia 11/01/2018, e acendeu um alerta para veículos de comunicação 

de referência, que já temiam a redução no alcance de seus conteúdos. Disponível em:  
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/01/12/facebook-para-de-dar-
prioridade-a-publishers-no-feed-de-noticias.html 

https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/01/12/facebook-para-de-dar-prioridade-a-publishers-no-feed-de-noticias.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/01/12/facebook-para-de-dar-prioridade-a-publishers-no-feed-de-noticias.html
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individualização extrema do que se vê nos feeds, baseada em escolhas passadas, o 

ambiente de circulação de notícias torna-se complexo e surgem novos desafios para os 

veículos jornalísticos. 

Uma das principais mudanças é que o indivíduo que acede às redes sociais não vai 

se informar mais apenas através de veículos jornalísticos tradicionais, e sim, através de um 

leque de opções. "Um interagente na cibercultura consome toda e qualquer informação 

que tiver contato, segundo suas estratégias particulares de interação na rede", explica 

Primo (2011). Ele vai consumir portais de notícia, blogs, conteúdos que estão nas mídias 

sociais, e-mail, e é ele que vai decidir que importância dar a cada veículo. Sua visão de 

mundo emerge do cruzamento de todas essas informações (Primo, 2011). 

Se as audiências dos meios de comunicação de massas estavam hierarquicamente 

separadas da produção de conteúdo e eram passivas, agora estão convertidas em tanto 

receptores quanto emissores de conteúdo, com um papel interativo, em uma estrutura que 

passa ao largo das instituições. Nos media clássicos, é o produtor quem filtra e determina o 

que é de interesse geral e envia uma mensagem homogênea, segundo o princípio da 

informação que todos devem saber (Vaz, 2004). 

A seleção do que vai tornar-se notícia e do que não vai são alvo de estudo da teoria 

do gatekeeping. Desenvolvida por White, em 1950, permite compreender como se 

desenrola o processo de seleção e filtragem das notícias por jornalistas, como consequência 

de normas ocupacionais, profissionais e organizativas (Wolf, 2002). Segundo Primo (2011, 

p. 134), "a força política que daí decorre faz sentido em uma estrutura de poucas 

instituições noticiosas e de seu controle dos limitados fluxos lineares de transmissão em 

redes centralizadas" Ou seja, refere-se a uma espécie de curadoria num contexto de 

escassez de informação. 

Num cenário de comunicação em rede, de abundância de informação, há um 

deslocamento dos formadores de opinião tradicionais para outros modelos e perde-se 

completamente o papel dos jornalistas como gatekeepers das informações e o 

posicionamento da mídia noticiosa como os espaços centrais para a cobertura e o 

envolvimento com as notícias. (Bruns, 2011) Isso não significa que as organizações de media 
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passaram a ser irrelevantes - o que acontece é uma complexificação do sistema (Primo, 

2011). 

E, à medida que os indivíduos migram para as redes sociais, pois é onde estão seus 

amigos, os emissores tradicionais do jornalismo seguem seu público nestes novos media, 

mas passam a disputar espaço com outras vozes. Os jornalistas tornaram-se apenas um dos 

grupos e atores sociais envolvidos com as notícias, uma vez que as audiências são capazes 

"de até ignorá-los totalmente para acessar informações de primeira mão de uma variedade 

de outras organizações e fontes." (Bruns, 2011, p. 137) 

Vivemos hoje em um mundo onde o novo e o velho coexistem, onde os media 

tradicionais encontram-se em um momento de transição, acreditam Heinderyckx e Vos 

(2016). Segundo os autores, o conceito de gatekeeping muda em um mundo onde o número 

de atores que distribuem informação cresce exponencialmente. No entanto, as audiências 

têm uma capacidade limitada de receber notícias. As organizações de mídia continuam 

fazendo escolhas, porém já não são os únicos a organizar a distribuição das informações. 

Como já falamos, a filtragem da informação nas redes sociais resulta de dois 

processos: a ação dos indivíduos na difusão de informações para sua rede de conexões e a 

ação dos algoritmos, que decidem o que será visto primeiro e o que não será visto (Recuero, 

Zago e Soares, 2017). 

O gatekeeping na sua forma clássica, diz Bruns (2011), foi um resultado de um 

sistema de produção, distribuição e consumo das notícias que é característico da sociedade 

de massas e de um cenário de escassez de informação. Os processos de gatekeeping eram 

uma necessidade dado o espaço limitado de jornais impressos e revistas ou o tempo 

limitado de telejornais ou do jornalismo na rádio. A avaliação de quais eram as informações 

mais importantes para a audiência era particularmente importante pois era também um 

pequeno grupo de jornais ou noticiários quem servia a audiência interessada. Nesse caso, 

"o poder e a influência dos editores sobre a pauta das notícias são inversamente 

proporcionais ao número de canais noticiosos disponíveis" (Bruns, 2011, p. 121). Neste 

modelo, os jornalistas têm o controle total sobre quais informações serão divulgados para 

debate público e quais não serão lançadas na esfera pública. 
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Porém num contexto de abundância de informação e da multiplicação dos canais de 

publicação e divulgação das notícias, parece mais adequado falar em práticas de 

gatewatching (Bruns, 2011): a "curation" (curadoria) colaborativa das notícias pelas 

comunidades de usuários.  

Usuários encontram, compartilham, e comentam as informações e os eventos que 

têm valor como notícias; eles divulgam em vez de publicarem as matérias noticiosas. 

Realizados em grande escala – por uma comunidade suficientemente grande e 

diversificada de participantes dedicados -, estes esforços coletivos podem resultar 

em formas de cobertura noticiosa que são tão abrangentes como aquelas 

conseguidas pela indústria jornalística. A lógica destes esforços colaborativos e 

distribuídos não é mais da produção das notícias, mas de produsage (Bruns, 2011, 

p. 124) 

Do ponto de vista social, qualquer pessoa em uma rede social passa a fazer o papel 

de "curador" das notícias para seus seguidores e podem também criar canais para distribuir 

essas informações, neste processo denominado gatewatching. Mas há também outro 

processo que incide sobre a seleção dos conteúdos na internet: do ponto de vista da 

tecnologia, como forma de organizar uma quantidade crescente de informações, os 

algoritmos são utilizados para selecionar e hierarquizar que informações, páginas ou 

pessoas devem ter mais relevância no ecossistema informacional das redes. Não é que os 

conteúdos sejam escondidos. Mas, diante de uma produção avassaladora de posts e de 

compartilhamento de links, fotos, vídeos e artigos, os conteúdos que foram classificados 

mais para o final da lista provavelmente alcançarão pouquíssimas pessoas. 

Como já falamos, algoritmos, de forma geral, ranqueiam as notícias e histórias a 

partir de critérios como: criadores de conteúdo que se relacionam mais com o usuário, seja 

através de likes, comentários, compartilhamentos ou conversas; os posts que estão 

recebendo mais engajamento dos amigos; se são fotos, vídeos, textos ou atualizações de 

status; quanto mais atual, mais visibilidade. O resultado da fórmula matemática que cruza 

essas informações será a atenção que o conteúdo vai receber na rede. 

Não só os conteúdos dos amadores são classificados por esses critérios como 

também as notícias produzidas por organizações de comunicação social. Com isso, afirmam 
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Heinderyckx e Vos (2016), várias formas de "gatekeeping algorítmico" tornaram-se parte 

da indústria midiática, uma vez que quem seleciona os conteúdos e dá visibilidade a eles na 

internet são os algoritmos. O Facebook, por exemplo, torna-se um media mediator. No 

entanto, os critérios que levam a essa seleção e filtragem são bastante diferentes dos que 

estão nas lógicas dos media tradicionais. O gatekeeping na era digital muda de uma lógica 

de relevância para a de popularidade (Heinderyckx e Vos, 2016). 

A unidade primária de notoriedade é cada vez mais a popularidade de uma história 

entre os usuários digitais, quantos cliques, curtidas, retweets ou qualquer outra 

medida de impacto digital que possa ser considerada (Tandoc, 2014). O que importa 

de forma geral é se uma história vai atrair atenção (e tráfego) e como ela pode ser 

narrada para aumentar seu potencial. O gatekeeping torna-se cada vez mais 

impulsionado pelo esperado, depois pelo efeito medido que ele terá na atração de 

um público considerável, de preferência um que seja do interesse dos anunciantes. 

(Heinderyckx e Vos, 2016, p. 39)  

A atenção que uma notícia vai receber, portanto, é medida pelas interações que 

recebe, métrica que não está relacionada com sua veracidade. Isso revela também o caráter 

relacional dos algoritmos. De forma geral, na web, informação, conhecimento e 

sociabilidade são organizados por sistemas de recomendação (Rogers, 2016). A seleção da 

busca online dos usuários, capturada pelos algoritmos, faz com que eles se tornem 

contribuidores do seu próprio ambiente noticioso (Heinderyckx e Vos, 2016). 

Já que o critério principal da visibilidade de um conteúdo torna-se a popularidade, 

é possível perceber porque, por exemplo, o lastro de confiabilidade que caracterizaria o 

jornalismo tradicional foi substituído pelo lastro da celebridade, que facilmente assina um 

blog. "A assinatura é a única garantia da veracidade da informação, ou seja, não há 

garantia." (Sodré e Paiva, 2011, p. 28) Uma pessoa conhecida pode influenciar grandes 

grupos ao endossar conteúdos, mesmo que não sejam verdadeiros. Não há checagem ou 

mediação humana antes da publicação de um conteúdo. 

No cerne dessas tecnologias, porém, estão mistérios e segredos (Heinderyckx e Vos, 

2016), e não se sabe exatamente o que tem mais peso, nem como os dados são relacionados 

entre si. O que se sabe, porém, é que empresas passam a influenciar as escolhas que 
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fazemos, afirma Pasquale (2015), uma vez que mecanismos de recomendação sugerem 

conteúdos que vamos gostar, baseados nas escolhas do passado. Decisões que antes eram 

tomadas a partir da reflexão humana, como sugestões de serviços que estão nos jornais em 

reportagens feitas por pessoas, agora são realizadas de forma automática, a partir de 

probabilidade estatística. Como exemplo, os algoritmos influenciam não em descobrir um 

novo restaurante, mas qual restaurante Google, Yelp ou a Siri recomenda. 

O mecanismo de recomendação leva em consideração, por exemplo, se a empresa 

de restaurantes ou automóveis oferece benefícios de saúde a seus trabalhadores ou 

licença de maternidade? Poderíamos solicitar que isso seja feito? Na corrida pelos 

métodos mais lucrativos de mapear a realidade social, os cientistas de dados do Vale 

do Silício e de Wall Street tendem a tratar as recomendações como problemas 

puramente técnicos. Os valores e prerrogativas que as regras codificadas decretam 

estão ocultos dentro de caixas-pretas. (Pasquale, 2015, p. 8) 

A questão mais óbvia é, segundo o Pasquale (2015): esses algoritmos são justos? 

"Por que, por exemplo, o YouTube (de propriedade do Google) vence tão consistentemente 

outros sites de vídeo nos resultados de pesquisa de vídeo do Google? Como um restaurante 

ou estoque de automóveis específico chega ao topo da lista de ocorrências, enquanto outro 

não?", questiona Pasquale (2015, p. 9). A resposta a essa pergunta tem a ver com o 

financiamento. Em nossa visão, só é possível pensar que o sistema capitalista ganha ainda 

mais força com os novos media, uma vez que quem tem interesses comerciais e dinheiro 

consegue ter mais visibilidade. E a tendência aos monopólios, típica do mecanismo de 

externalidades em rede, permanece, uma vez que os algoritmos vão reforçar a 

recomendação de produtos de um mesmo grupo empresarial. 

 

4.3. As crises do jornalismo 

O advento das novas tecnologias e das mídias digitais trouxe, em dois momentos, 

mudanças para a produção jornalística. A primeira delas foi a lógica de distribuição de 

informação gratuita e da possibilidade de qualquer indivíduo criar produtos de 

comunicação. Estando inseridas em uma lógica industrial, as empresas de comunicação 
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sempre estiveram baseadas no mercado e no sistema de propriedade privada, utilizando 

sistemas de copyright, trademark e patentes (Mosco, 2008). É uma forma de organização 

econômica que foi totalmente sabotada pela lógica das novas mídias. 

De acordo com autonomistas, a ampla disponibilidade de tecnologia da informação 

e comunicação torna muito difícil ao capitalismo preservar o regime jurídico da 

propriedade privada que historicamente limitou fluxos de comunicação e 

informação. Agora é mais difícil do que nunca descobrir o que o capitalismo está 

fazendo quando as tecnologias desafiam as ideias tradicionais de produção e 

consumo, uso e valor de troca. A facilidade de baixar livremente música e vídeo, de 

compartilhar arquivos contendo dados, áudio e vídeo, e de copiar material de todos 

os tipos desafia a capacidade do capitalismo de manter e policiar seus regimes de 

propriedade e mercado. (Mosco, 2008, p. 55) 

Mosco (2008) aponta que o ciberespaço, disponível a todos, é difícil de controlar por 

ser imaterial. Com isso, diz ele, a lógica da distribuição de informação “gratuita” traz 

problemas aos conglomerados de mídia, uma vez que a internet tem se tornado um 

importante canal para consumo de informação e entretenimento. A crescente digitalização 

da sociedade, que afeta em especial a imprensa, e a migração do público para a internet, 

entre outros fatores, têm provocado uma quebra na sustentação do negócio do jornalismo 

tradicional, organizado dentro da lógica industrial de massas. 

O modelo de produção de jornalismo nos veículos tradicionais é um modelo 

industrial, em que a informação se tornou produto em escala industrial. Em seu célebre 

texto de 1947, “A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, 

Adorno e Horkheimer (1985) explicam que uma das características das indústrias culturais 

é vender produtos padronizados permitindo ao consumidor a liberdade para escolher 

sempre o mesmo. “A novidade do estágio da cultura de massa em face do liberalismo tardio 

está na exclusão do novo. [...] Chegando ao ponto de determinar o consumo, afasta como 

risco inútil aquilo que ainda não foi experimentado.” (Adorno e Horkheimer, 1985, p. 16) 

Com produtos padronizados e o lucro dominando a cultura, perde-se o valor de uso 

para ter valor de troca, ou, nas palavras do pensador, “as mercadorias culturais se orientam 

pelo princípio da sua valorização, e não pelo seu próprio conteúdo e sua forma adequada”. 
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(Adorno, 1987, p. 2) O consumidor torna-se legitimador dos produtos - se muita gente 

gostar, mesmo o produto sendo ruim, ele está legitimado. E se o consumidor é legitimador, 

tudo é publicidade, tudo é feito para vender. 

Embora já não estejamos mais vivendo uma sociedade de massas, é possível dizer 

que os novos media também estão incluídos na lógica mercadológica das indústrias 

culturais (Marshall, 2009). A lógica não muda; os donos do capital seguem investindo 

dinheiro em publicidade para alcançar o público-alvo desejado. No entanto, a internet está 

ligada a uma experiência privada e individualizada, e ethos que organiza os novos mídias 

como indústria vai além da recepção privativa, segundo Marshall (2009, p. 84), pois as novas 

mídias produzem uma “subjetividade de usuário”, ao contrário da “audiência-

subjetividade” - uma experiência que pode ser coletivamente organizada e vendida como 

uma commodity coerente - produzida continuamente pela mídia de broadcast. 

Há uma mudança também em quem lucra. “Do ponto de vista dos interesses dos 

anunciantes e nas perspectivas atuais de conquista dos mercados, as mídias dominantes 

provariam uma relativa inadequação; mas com a internet, a formação de novas mídias está 

“engajada”.” (Miège, 2007, p. 50) Na internet, com a personalização dos anúncios, o modelo 

tornou-se mais atrativo para as empresas. Os anunciantes agora investem não mais nas 

empresas de comunicação social tradicionais, mas em empresas de tecnologia. 

Em primeiro lugar, o jornalismo sofre com o declínio do público pagador e, portanto, 

da receita, há mais de uma década. O público se tornou desleal às marcas de notícias 

herdadas e menos disposto a pagar pelas notícias, dada a proliferação de notícias 

gratuitas on-line (Reuters Institute 2016). A redução do público-alvo pagador reduz 

a receita com preços de capa e com anunciantes. Embora o total de gastos com 

publicidade digital tenha aumentado nos últimos anos, as organizações de notícias 

de referência não se beneficiaram. Em vez disso, a maior parte da receita de 

publicidade digital (65% em 2015) vai para cinco empresas de tecnologia - quatro 

das quais (Facebook, Google, Yahoo e Twitter) integram notícias em suas ofertas 

(Pew Research Center 2016). Como os meios de comunicação legados lutaram para 

lucrar na última década, eles fecharam e reduziram a equipe (Pew Research Center 

2016; McStay 2016a). (Bakir e McStay, 2018, p. 158) 
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Além da existência de conteúdos disponíveis "de graça", em contraposição ao 

jornalismo, que custa caro, as redes sociais funcionam a partir de uma lógica diferente de 

venda de publicidade, onde o usuário é o produto, e não mais a notícia ou o conteúdo. Há, 

historicamente, uma relação direta entre os veículos de imprensa e a necessidade de receita 

publicitária, cuja base é "o valor fiscal da atenção do público, pois as taxas cobradas pelos 

editores dependem do tamanho e da natureza do público que podem oferecer" (Bakir e 

McStay, 2018, p. 166). No entanto, a personalização criada pelos algoritmos se contrapõe à 

visão de massa dos veículos tradicionais de comunicação social, uma vez que o princípio por 

trás da segmentação comportamental é que ela visa a pessoa e não a publicação. Segundo 

Bakir e McStay (2018), esses novos fundamentos econômicos possibilitam o florescimento 

de sites de notícias falsas. 

 Os espaços publicitários na web são terceirizados e alugados para empresas que 

ficam entre editores da Web e organizações que desejam anunciar, as chamadas "redes de 

anúncios", como é o Doubleclick do Google. Essas redes podem "oferecer aos anunciantes 

uma enorme variedade de sites para exibir seus anúncios, permitindo que eles alcancem 

públicos potencialmente grandes, mas também com perfil" (Bakir e McStay, 2018, p. 166). 

Diferentemente da imprensa tradicional, pequenos e grandes editores lucram sem 

ter que se esforçar para vender espaços individuais para anunciantes e as empresas donas 

das redes de anúncios alcançam grandes públicos já segmentados e direcionados. A grande 

questão é que, neste sistema, os anunciantes renunciam ao controle sobre onde sua 

publicidade é exibida: 

Essa automação do processo de compra do espaço de anúncio resultou em 

anunciantes com menos compreensão dos sites e páginas em que estão aparecendo. 

De fato, anúncios de marcas como Honda, Thomson Reuters, Halifax, Argos, John 

Lewis, Disney e Victoria and Albert Museum apareceram no conteúdo que promove 

o Estado Islâmico (ISIS) e o conteúdo neonazista. Isso ocorre porque a publicidade 

comportamental e programática perfila a pessoa e não o site que ela está 

visualizando. Da mesma forma, se o usuário olhar para um site de notícias falsas, os 

anúncios aparecerão lá. (Bakir e McStay, 2018, p. 167) 
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Ao mesmo tempo, existe um processo de conscientização do público sobre a 

natureza dos produtos da imprensa dentro da indústria cultural. A evolução que a imprensa 

foi sofrendo ao longo dos séculos influenciaram a opinião pública e também a percepção 

dos indivíduos sobre a esfera pública (Habermas, 1984). Se a imprensa de opinião se 

orientava para a formação de um pensamento crítico, a partir da segunda metade do século 

XIX, a imprensa politizada já havia evoluído para uma imprensa comercializada, quando a 

publicidade começa a crescer até se tornar fator mais importante dos jornais e revistas no 

cálculo econômico-empresarial, diz Habermas (1984). Assim, ela cai no campo de interesses 

estranhos à empresa jornalística e que procuram influenciá-las. "A história dos grandes 

jornais na segunda metade do século XIX demonstra que a própria imprensa se torna 

manipulável à medida em que ela se comercializa." (Habermas, 1984, p. 217) 

Além disso, há, na visão de Noam Chomsky e Edward Herman (1988) filtros 

utilizados na cobertura jornalística, que a distorce para que a mídia consiga ter influência e 

o controle que deseja sobre uma sociedade, uma vez que é necessário fidelizar e controlar 

a sua audiência. Os "filtros" que modificam as notícias são: a propriedade (tamanho e 

alcance do conglomerado econômico); o financiamento (a publicidade se tornou fonte 

principal de financiamento da imprensa); fontes (os conteúdos originados vêm 

majoritariamente de governos, empresas e especialistas chancelados pelos agentes de 

poder, com objetivo de reafirmar valores do conglomerado); flak (ações contra grupos de 

pressão); e a demonização e medo de ideias ou grupos como comunismo, imigrantes, 

estrangeiros (Chomsky e Herman, 1988). 

Os veículos de comunicação tradicionais passam a ser vistos, então como espaço de 

manipulação e dos interesses econômicos, especialmente no Brasil, onde o modelo privado 

sempre foi dominante, em contraposição ao espaço "livre" de manipulação que são as redes 

sociais.  

O questionamento desses meios frisa a edição (não selecionou o que deveria, 

escondeu, selecionou isso porque tinha interesse naquilo, etc.), a homogeneização 

segundo o mais baixo denominador comum (massificação) e o mecanismo 

autoritário de funcionamento, que deixa apenas a opção de ler ou assistir ao que 

alguém acredita que seja de nosso interesse (Vaz, 2004, p. 204) 
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Por fim, uma última questão que se coloca para o jornalismo é a da autoridade. 

Segundo Carlson (2017, citado por Roxo e Melo, 2018, pp. 11-12), autoridade é o direito de 

de falar e de ser ouvido dentro de um contexto em que existe uma relação assimétrica entre 

aqueles que a possuem e os que a reconhecem, por meio da enunciação de discurso que 

inclui controle sobre um determinado conhecimento e que está sujeito a contestação de 

sua legitimidade. 

Por isso, na visão de Roxo e Melo (2018), as particularidades do texto noticioso, seu 

padrão, suas convenções formais, seu estilo visual e suas técnicas, estão conectados à 

afirmação da legitimidade do jornalismo. Dessa forma, a legitimidade do jornalismo não 

está amparada na suposta tentativa de mimetizar ou recitar fatos; mas na partilha do código 

social fornecido pelo texto jornalístico entre os jornalistas e seu público, onde o jornalista 

detém a hegemonia da enunciação. Além disso, o jornalismo é perpassado por um 

“compromisso histórico para com a ética do liberalismo” (Sodré e Paiva, 2011), desde os 

começos do regime republicano europeu, quando a imprensa se formou com o 

compromisso de assegurar ao cidadão sua liberdade de expressão e a representatividade 

de sua palavra. 

Esta função, que é a virtude intrínseca do jornalismo, lastreia eticamente o pacto de 

credibilidade implícito na relação de entre os meios de comunicação e a sua 

comunidade receptora. Seja no jornalismo escrito ou eletrônico, o dever do 

jornalista para com o público-leitor é noticiar uma verdade, reconhecida como tal 

pelo senso comum (Sodré e Paiva, 2011, p. 22) 

Ou seja, é um pacto de credibilidade que institui as próprias regras de 

funcionamento da imprensa, entre elas, a veracidade dos relatos publicados. Neste pacto 

implícito entre o jornal e seu leitor, "figura a cláusula de que o discurso do jornalista deva 

ser crível para que o público lhe outorgue o reconhecimento da verdade" (Sodré e Paiva, 

2011, p. 24). Dessa forma, mudanças na participação da audiência e a redução na assimetria 

entre jornalistas e o seu público; alterações na visibilidade dos processos jornalísticos e no 

acesso aos meios de comunicação e às fontes contribuem para o enfraquecimento da 

autoridade jornalística, que se torna mais aberta a contestação. (Roxo e Melo, 2018). 
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Esses dois processos, a contestação de uma manipulação realizada pelos veículos de 

comunicação e o enfraquecimento da autoridade jornalística, puderam ser observados de 

forma clara nos protestos de 2013 no Brasil, quando se viu o surgimento de iniciativas 

midialivristas como a Mídia Ninja e outros tipos de cobertura disseminada pelas redes 

sociais (Bentes, 2015) e que trouxe desconfiança ao modo como os maiores veículos de 

imprensa tratam suas notícias. O público passou a questionar a narrativa que era construída 

a partir de um ponto de vista sob o véu da imparcialidade. Naquele momento, colocou-se 

como uma questão clara o deslocamento dos formadores de opinião tradicionais para 

outros modelos, onde não se pode pensar o homem sem seus dispositivos (Bentes, 2015). 

As novas formas de produzir e distribuir conteúdos de relevância jornalística provocou 

mudanças na percepção que o público tem como o que é e o que não é jornalismo. "As 

mídias alternativas e independentes, por sua vez, ganham força na Internet e passam a 

contra-argumentar com a grande mídia, a apresentar outros pontos de vista, 

enquadramentos, fontes, etc., não só para responder ao discurso midiático mas para 

construir seu próprio discurso." (Almeida e Evangelista, 2013, p. 4) 

Temos então, ao mesmo tempo, várias crises, o que modifica profundamente a 

relação dos indivíduos com o jornalismo e a sua percepção sobre as notícias. 

 

4.4. O discurso jornalístico da verdade 

Fazer jornalismo é transformar um fato em notícia, atribuir fé de que algo realmente 

aconteceu, a partir do relato de fonte fidedigna e checadas (Chaparro, 2007). Organizar-se 

enquanto media e produzir notícias é um processo complexo, sujeito a pressões e 

controlado por sistemas de poder que, segundo Chaparro (2007), administram as 

linguagens do meio, no que se refere à intenção, escolhas e forma de expressão. É também 

na produção jornalística onde se capta, organiza e difunde os discursos que a sociedade 

está a produzir. 

Conferir veracidade a uma informação é uma marca do jornalismo. É um 

pressuposto “que organiza as expectativas sociais em relação ao jornalismo - o de que o 

discurso jornalístico contém o predicado essencial da veracidade”, afirma Chaparro (2007, 

p. 11). As novas tecnologias da informação, em especial as mídias sociais, permitiram que 
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todos os cidadãos tenham voz, que possam expressar suas opiniões e que possam reportar 

fatos. Se uma visão clássica de jornalismo coloca a notícia entre o fato e o jornalista, esse 

conceito mudou: com a internet, ocorreu uma “irreversível expansão de práticas e 

estruturas de democracia participativa, com sujeitos sociais dotados de alta capacidade de 

intervenção na vida real de nações e pessoas.” (Chaparro, 2007, p. 15) 

A capacidade de decidir o que informar e como informar resulta no exercício diário 

de um poder concreto. Esse poder nunca está completamente nas mãos dos jornalistas, 

pois eles raramente vão testemunhar um fato que se tornará notícia enquanto ele 

acontece. Para poderem reportar os fatos e transformá-los em notícias, repórteres vão 

buscar alguém que diga a eles o que aconteceu e como isso se deu. Notícias não são o que 

aconteceu, mas o que alguém disse que aconteceu ou acontecerá; elas também não são o 

que o jornalista pensa, e sim o que as fontes dizem, mediado por organizações noticiosas, 

rotinas jornalísticas e convenções (Sigal, 1987). 

Não há jornalismo sem fontes, destaca Chaparro (1996, p. 8): "Se não há jornalismo 

sem fontes, podemos admitir que quanto melhor a qualidade das fontes, melhor a 

qualidade do resultado jornalístico.". Além disso, alguns desenvolvimentos dos fatos, como 

tendências socioeconómicas e mudanças na opinião pública, não se manifestam em 

eventos. Repórteres normalmente reportam observações de outras pessoas para descrever 

essas ocorrências (Sigal, 1987). As fontes remetem para posições e relações sociais, para 

interesses e pontos de vista, para quadros espácio-temporalmente situados; são entidades 

interessadas. "E, se há notícias, isso deve-se, em grande medida, ao facto de haver quem 

esteja interessado que certos factos sejam tornados públicos." (Pinto, 2000, pp. 278-279) 

Se o jornalista não tem contato direto com os fatos, se dirige aos informantes de 

primeira ou segunda mão - as fontes -, é aí que acontece o abismo que separa o relato 

jornalístico da realidade dos fatos (Chaparro, 2007). Existe, portanto, uma interação entre 

o que o mundo é e o que é reportado sobre ele, o que revela que os repórteres não só 

relatam histórias como também as constroem (Mannoff e Schudson, 1987). Ou seja, existe 

um discurso de verdade construído pelo jornalismo ao reportar o mundo. E a construção 

deste discurso está sujeito a diversos fatores. 
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Por exemplo, a escolha das fontes que vão ter voz nas notícias, o espaço dado a cada 

uma delas e a forma de enquadrar o que cada um diz vão determinar a forma como uma 

história é mostrada nos jornais. Essas escolhas dependem tanto dos repórteres, como das 

convenções e rotinas jornalísticas, quanto das organizações em que esse profissional está 

inserido. O jornalismo não é um discurso autônomo, diz Chaparro (1996, p. 1): 

São muitos, cada vez mais, os sujeitos sociais competentes que usam o jornalismo 

para agir e interagir no mundo presente. O jornalismo tem, na sua natureza, a 

aptidão de captar, compreender, reorganizar e difundir os discursos que a sociedade 

produz, agregando-lhes a credibilidade de uma mediação crítica. Por esse 

entendimento, o jornalismo é um ambiente de macro-interlocuções. E com elas 

elabora significados e constrói sentidos. 

Ribeiro (2010, p. 234) cita Ericson et al. ao observar que a relação entre fontes e 

jornalistas no processo de construção da notícia é de negociação, um processo de 

transacção entre jornalistas e fontes. "Neste sentido, as notícias não resultam 

primeiramente da realidade nem são o seu espelho fiel. Resultam, isso sim, da natureza e 

do tipo de relações socioculturais que se estabelecem entre fontes e jornalistas". Existe, 

portanto, uma construção da realidade que emerge dessa dinâmica, diz Ribeiro (2010), ao 

citar Ericson et al. (1989).  

Mas é da natureza do jornalismo a qualidade de merecer fé e para isso algumas 

características lhe são atribuídas. Para Chaparro (1996), as decisões e ações jornalísticas são 

guiadas por uma tríade: "a técnica, que garante precisão, densidade e clareza à informação; 

a ética, porque somos responsáveis pelos efeitos do nosso trabalho e das nossas 

intervenções no processo; e a estética, que deve ser a estética do relato veraz e das razões 

do interesse público." (Chaparro, 1996, p. 2). 

A construção do discurso de verdade na imprensa, do ponto de vista da técnica, se 

utiliza de alguns mecanismos. O uso judicioso das aspas, ou seja, do que dizem as fontes 

para reconstruir o fato é uma das estratégias utilizadas pelos jornalistas para obter 

objetividade, afirma Tuchman (1993). "Os jornalistas vêem as citações de opiniões de outras 

pessoas como uma forma de prova suplementar. Ao inserir a opinião de alguém, eles acham 

que deixam de participar da notícia e deixam os fatos falar." (Tuchman, 1993, p. 81). Além 
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disso, ao longo do tempo, o jornalismo foi incorporando técnicas de observação e métodos 

de apuração baseadas na ciência, como no caso do jornalismo investigativo. Outras 

estratégias são a apresentação de possibilidades conflituais e do contraditório, a 

apresentação de provas auxiliares, a estruturação da informação numa sequência 

apropriada e a exposição de assuntos por ângulos diferentes. 

A busca por diversidade de fontes, desde as oficiais até os especialistas, passando 

pelas fontes confidenciais. (Ericson, 1989), também é uma estratégia. Com a ascensão das 

novas tecnologias e da internet, novas fontes surgiram à medida que a quantidade de 

informação disponível cresceu exponencialmente. Assim, a ‘revolução das fontes’, 

fenómeno estudado por Manuel Chaparro - a profissionalização e organização delas em 

busca de espaço na imprensa -, adquire características e alcance ainda mais amplos, afirma 

Pinto (2000). 

 A meta é alcançar a objetividade, um conjunto de dispositivos retóricos e 

procedimentos usados numa notícia, segundo Sigal (1987). Não significa que a notícia está 

livre de opiniões ou de marcas de quem a escreve, mas significa evitar o máximo possível a 

intromissão de valores pessoais do repórter numa interpretação explícita do fato. 

Repórteres fazem isso ao evitar um vocabulário que carregue opinião, ao usar a terceira 

pessoa, e, acima de tudo, eles atribuem a história e as interpretações dos fatos às fontes. 

"Manter o repórter fora das notícias significa confiar nas fontes. Com quem os repórteres 

falam, porém, diz muito sobre as notícias."  (Sigal, 1987, p. 15) 

Do ponto de vista da ética, os fatores que sustentam a credibilidade do jornalismo 

são as normas e valores que fornecem orientação para os jornalistas, sua missão enquanto 

serviço voltado para o interesse público e a existência de padrões profissionais, camadas de 

verificação e controles centralizados para gerenciar a precisão, qualidade e justiça das 

notícias. Mais recentemente, a transparência tornou-se a nova objetividade, o que deverá 

aumentar os níveis de confiança nas mídias. (Ireton e Posetti, 2019)  

Do ponto de vista da estética, a reportagem incorpora o recurso à fotografia ou ao 

vídeo, a atenção às regras ortográficas e de clareza na redação, a assinatura do repórter e 

por vezes sua foto, a política de correção de erros, os códigos de ética, entre outros, tudo 

para se tornar credível perante o público e fornecer provas da veracidade de seus relatos. 
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(Träsel, Lisboa e Reis, 2018) Além disso, do ponto de vista filosófico, segundo Träsel, Lisboa 

e Reis (2018, p. 7), "o jornalismo só se torna conhecimento se consegue sustentar a sua 

veracidade por meio da justificação – a verdade e a justificação são, portanto, os pilares do 

estatuto epistemológico da prática (Lisboa e Benetti, 2015)." 

 A verdade é tão central para o jornalismo pois ela é um instrumento de poder. 

Segundo Foucault (2005), não existe poder sem o estabelecimento do que seria a verdade. 

A "economia política" da verdade tem cinco características historicamente 

importantes: a "verdade" é centrada na forma do discurso científico e nas 

instituições que o produzem; está submetida a uma constante incitação econômica 

e política (necessidade de verdade tanto para a produção econômica, quanto para 

o poder político); é objeto, de várias formas, de uma imensa difusão e de um imenso 

consumo (...); é produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas 

dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos (universidade, 

exército, escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate político e de 

confronto social (as lutas "ideológicas"). (Foucault, 2005, p. 11) 

Como observou Moraes (2010), “o discurso midiático interfere na cartografia do 

mundo coletivo”, e seu objetivo é induzir a opinião pública a pensar que tem mais relevância 

aquilo o que os veículos divulgam e suas vozes. O que está em jogo, aqui, é a rentabilidade 

de seus produtos e serviços agregados que têm sido diuturnamente perdidos para as novas 

tecnologias. 

Por isso, o estabelecimento do que é a verdade (e a mentira) é tão disputado pelos 

diversos atores da esfera pública, incluindo os políticos e, por isso, o fenômeno das fake 

news se inserem tão fortemente no meio da informação política. 

A informação, em especial a informação política, é fundamental no processo 

democrático desde que o direito ao voto abriu caminho para uma nova exigência: o direito 

de saber (Muñoz-Alonso Ledo, 2004). É a partir desse tipo de informação que os cidadãos 

vão refletir, construir suas opiniões sobre governantes e decidir se os mantêm no poder ou 

se os removem dali. 

Na esfera da informação política, há diversos atores a produzir informação, sejam 

eles partidos políticos, sindicatos, cidadãos independentes, organizações, jornalistas e 
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outros. Os veículos de comunicação social são fundamentais como difusores desse tipo de 

informação, e desempenham uma função de controle de poder, já que vigiam as ações dos 

atores da esfera política, além de buscar, descobrir e denunciar irregularidades que mais 

tarde poderão ser investigadas (Muñoz-Alonso Ledo, 2004). 

É a informação que serve para munir os cidadãos de elementos que os permita ter 

um papel político mais ativo e exercitar a crítica do poder, afirma Muñoz-Alonso Ledo 

(2004). Entre as funções mais importantes das notícias políticas, divulgada pelos veículos 

de comunicação social, estão a apresentação da informação de forma objetivo, ou ao 

menos a combinar diversos enfoques e opiniões divergentes; a explicação e 

contextualização das informações políticas, que permite ao público transcender a mera 

atualidade; e a fixação de uma agenda política, ou seja, atrair a atenção do público para 

certas questões. Além disso, os meios de comunicação vão contribuir para a formação da 

opinião pública ao dar subsídios para a formação das ideias que vão ser debatidas pelos 

indivíduos. Os media se colocam como guardiões da opinião pública e buscam legitimidade. 

Quanto mais capazes de impor temas à agenda pública, mais poder têm. Os veículos, no 

entanto, tem perdido espaço para impor sua agenda mediática na esfera pública. 

A exposição repetida de escândalos políticos, no entanto, pode ter gerado um efeito 

desfavorável aos media, acredita Muñoz-Alonso Ledo (2004). Ao criar uma crescente 

desconfiança nos partidos políticos e cidadãos, pode criar a ilusão de que são inimigos de 

todas as instituições, a incluir o próprio público. "O "bombardeio" permanente do público 

teria produzido um efeito bumerangue", diz Muñoz-Alonso Ledo (2004, p. 489). E, segundo 

o autor, um aspeto evidente deste ceticismo é o baixo consumo de informação política. 

A temática política mostrou-se terreno fértil para a disseminação de fake news, 

segundo Delmazo e Valente (2018). Para os autores, a falta de confiança do público nos 

media assenta-se na percepção de que há vieses no discurso midiático e na ampliação do 

consumo de notícias por sites de redes sociais. Uma análise do site Buzzfeed News indicou 

que nos últimos três meses de campanha para eleições presidenciais dos Estados Unidos de 

2016, "as notícias falsas com melhor desempenho no Facebook geraram mais engajamento 

que que as top stories de veículos de comunicação como The New York Times, Washington 

Post, Huffington Post, NBC News, entre outros" (Delmazo e Valente, 2018). 
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Nesse contexto, o fenómeno das fake news ganha importância e provoca impactos 

no jornalismo, especialmente de política. Como serve de bússola da tomada de decisões em 

tempos de eleições, a informação política fiável torna-se de grande valia. O que tem se visto, 

porém, nestes momentos cruciais para a democracia, é que nem sempre o cidadão 

consome na internet conteúdo verificado. 

Para as redações jornalísticas, o grande problema é passa-se a dedicar tempo e 

espaço para desmentir boatos que ganham dimensões importantes no contexto 

informativo. Dessa forma, direciona-se recursos para alertar sobre algo falso, e não para 

informar sobre algo novo ou sobre relevante, ou até para buscar um grande "furo" que 

servirá como base para um controle de um exercício irregular de algum cargo político. Além 

disso, empresas jornalísticas são empresas, e estarão sempre em busca do lucro, o que 

muitas vezes implica em redações mais enxutas e jornadas de trabalho mais desgastantes 

para os trabalhadores. Portanto, ao alocar recursos humanos nesse tipo de tarefa, perde-

se qualidade informativa. 

Uma última consequência é que as fake news atacam diretamente a credibilidade 

dos jornalistas, nomeadamente aquele especializado em política, que passam a ser 

questionados por não publicarem informações que as redes sociais fornecem - mesmo que 

sejam falsas, são novidades, em um primeiro momento, no cenário informativo. O 

jornalismo precisa encontrar formas de justificar informações nem sempre críveis que os 

faz perder tempo, e nem sempre são bem-sucedidos nessa tarefa. Segundo Pena (2018), 

jornalistas tornaram-se ainda mais preocupados em aplicar o método de verificação dos 

factos, recorrendo a documentos, fontes oficiais e não-oficiais, especialistas que possam 

ajudá-los a ir mais fundo, buscando números de telefones pouco acessíveis, insistindo, 

chateando e no fim de uma jornada de checagem e da publicação do desmentido, 

"escreveu-se, de novo, que isto é apenas uma perseguição. Que não se percebe a insistência 

no tema" (Pena, 2018). 

Isso ocorre pois boa parte da sociedade não está interessada nos fatos e sim, em 

defender a própria opinião com os recursos disponíveis (Amadeu, 2018), o que não torna 

menos importante a missão da imprensa, da sociedade civil e da academia contribuir com 

a checagem de fatos para distribuir informações contra a mentira na rede. 
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 A opinião e o viés de confirmação já citado são fatores que vão compor um 

fenômeno diretamente ligado às fake news, e fundamental para compreendê-las, e 

diametralmente oposto a todo o esforço de construção do discurso de verdade das mídias: 

a pós-verdade. 

 

4.5. Jornalismo na era da pós-verdade 

Eleita palavra do ano de 2016 pelo Oxford Dictionaries, a palavra pós-verdade 

("post-truth") é definida como "relacionada a circunstâncias nas quais as pessoas 

respondem mais a sentimentos e crenças do que a fatos"5.  

Ligado ao fenômeno das fake news, estudiosos referem o início do uso da expressão 

na altura da Guerra do Golfo, em 1992, quando Steve Tesich escreveu que os cidadãos 

haviam escolhido viver em um "mundo da pós verdade" (Constante, 2019). Em 2004, Ralph 

Keyes institucionalizaria que essa era chegou, com o livro "The Post-Truth Era: Dishonesty 

and Deception in Contemporary Life". 

Segundo Constante (2019, p. 2), a definição que melhor assenta sobre o conceito é 

a do Dicionário da Real Academia Espanhola, que descreve o fenômeno da pós-verdade 

como uma "distorção deliberada da realidade que manipula crenças e emoções com o 

propósito de influenciar a opinião pública e atitudes sociais", ou seja, aqui a pós-verdade é 

vista como "um dispositivo político, uma estrutura de poder e uma força influenciadora 

capaz de nos fazer ver preto como branco e branco como preto". 

 As redes sociais e essa nova forma de formar e construir subjetividades representam 

as grandes armas ideológicas do século XXI: "as redes sociais criam, instruem, influenciam, 

determinam, mudam, perturbam, constroem e ascendem novos valores e percepções nessa 

realidade que é construída dia a dia; de fato, a base delas é a grande arquitetura da 

persuasão" (Constante, 2019, p. 2) O problema da pós-verdade, na visão do autor, é que ela 

cobre uma ampla parte da realidade, o que é prejudicial à sociedade à medida que estamos 

de frente para uma fenômeno sem precedentes no qual toda a realidade é baseada na 

retórica e na percepção, e não na verdade. 

 
5 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth?q=post-truth 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth?q=post-truth
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 Esse seria o impacto fundamental das fake news e dos boatos, que até aqui fizeram 

parte da dinâmica da comunicação sem prejuízos tão acentuados como observamos 

atualmente. Na era da pós-verdade, os boatos são "promovidos e alimentados pelo uso da 

Internet e basicamente pelas redes sociais, orquestrados por especialistas em publicidade, 

comunicação social, pedagogia e psicologia social para manobrar e manipular a opinião 

pública" (Constante, 2019, p. 3). Dessa forma, a percepção dos indivíduos se afastaria da 

realidade, o que causaria uma transformação radical na subjetividade. 

 Claro que a realidade não é completamente moldada pelas transformações que 

advém do ciberespaço, e que o autor faz uma leitura radical do fenômeno das fake news e 

da pós-verdade. No entanto, são impactos reais e perceptíveis que vêm, pouco a pouco, 

mas de forma constante, modificando a relação entre indivíduos, as construções de 

subjetividades e, consequentemente, as sociedades. 

...o que é criado nas redes sociais, principalmente no Facebook, é uma réplica do 

caráter ontológico do ser humano, que sempre nos acompanhou: aquele que 

confirma nossos preconceitos e produz prazer por razões evidentes. E é isso que as 

notícias falsas fazem. Obviamente, notícias falsas não são novidade; o que é novo e 

perverso é sua combinação com as redes sociais, com uma tecnologia imparável e 

sutil; o que é perverso é a formalização da pós-verdade através de notícias falsas, 

questão que atingiu uma força sem paralelo na história. (Constante, 2019, p. 3) 

 A novidade não são os boatos, as mentiras, as manipulações e as falsidades políticas, 

"mas a resposta do público a isso. A indignação dá lugar à indiferença e, por fim, a 

conivência." (D'Ancona, 2018, p. 34) O novo é que vivemos em uma era turbinada pela 

internet e pelas redes sociais, "em que o crescimento é viral e o efeito, exponencialmente 

explosivo. O novo é o Facebook, o Google e o Twitter, não a tentativa de contar mentiras 

ou falsificar informações, o que sempre existiu na história do mundo." (Genesini, 2018, p. 

49). 

A essência da cultura da pós-verdade, diz D'Ancona (2018), é que sua força popular 

depende não da evidência, mas do sentimento que ela evoca. Nesse novo mundo, existe 

uma prioridade concedida à emoção em detrimento da evidência. A observação é 

confirmada pela pesquisa de Garcia (2017) sobre boatos e produção de sentidos sobre a 
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epidemia de zika e microcefalia nas redes sociais. Garcia (2017) analisa comentários de 

publicações e observa que em ambientes digitais marcados pela comunicação midiatizada, 

as opiniões dos indivíduos circulam como comentários quase que em pé de igualdade com 

o discurso técnico e científico. Quando a verdade torna-se fluida, perde-se sua substância. 

Qualquer comentarista, reivindicando ou não um lugar de fala autorizado, tem toda 

a liberdade para discordar e pode colocar em dúvida a versão oficial [...] Mais do que 

discordar, o comentarista parece se considerar numa posição em que pode desafiar 

a autoridade a partir das suas próprias opiniões – estabelecidas, muitas vezes, a 

partir de discursos que empregam argumentos pretensa ou verdadeiramente 

científicos. E, o que é muito próprio da rede, estes comentários de discordância 

podem ganhar um peso enorme, muitas curtidas e comentários de reforço 

publicados por outros que compartilham aquela visão, embasada ou não. Este é o 

índice de seu reconhecimento, de um capital simbólico que, embora volátil, é um 

dos componentes dos debates atuais (Garcia, 2017, pp. 208-209)  

 Quando se fala de pós-verdade, porém, se tem a impressão de que o mundo de 

antes se assentava em uma verdade objetiva, de que existe uma verdade perdida. Mas "o 

real é que tal mundo nunca existiu. [...] A verdade, quase sempre, é subjetiva e não 

conhecível" (Genesini, 2018, p. 48). 

 A própria visão do que é a verdade é alvo de reflexão na filosofia. Segundo Borges 

Júnior (2019), enquanto Sócrates enxerga uma concepção única de verdade, imutável e 

absoluta, os sofistas defendem sua relatividade e a possibilidade de sua transformação a 

partir do logos (razão), em que serão construídos os exercícios de persuasão e de retórica. 

A verdade, portanto, é absoluta ou relativa? "Essa contenda insolúvel contribuiria, em larga 

medida, para o nascimento daquilo que hoje chamaríamos de política. A política seria, pois, 

um dos territórios par excellence dessa disputa" (Borges Júnior, 2019, p. 527). 

 O autor também evoca a reflexão de Hannah Arendt sobre a verdade, a qual faz uma 

distinção entre a “verdade racional” ou "verdade filosófica", que teria um caráter racional 

e estaria relacionada ao domínio da opinião, caráter que ganharia ao ser colocada em 

discussão, ao entrar na esfera pública; e a “verdade de fato”, que teria uma natureza política 

inalienável já que abarca eventos e circunstâncias nas quais muitas pessoas são envolvidas 
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- "uma concepção dos fatos que ultrapassa o nível subjetivo das opiniões" (Borges Júnior, 

2019, p. 528). Para Arendt (2014, citada por Borges Júnior, 2019), “a liberdade de opinião é 

uma farsa, a não ser que a informação fatual seja garantida e que os próprios fatos não 

sejam questionados". Nessa concepção, a mentira surge do distanciamento entre fatos e 

opinião. Um grave risco seria, portanto: "a possibilidade, por parte da própria política, de 

alteração da fatualidade das coisas a partir da “fabricação” de realidades paralelas, 

realidades essas que procurem legitimar determinados discursos." (Borges Júnior, 2019, p. 

528) 

 O fenômeno da pós-verdade estaria inserido no domínio do que Arendt chama de 

mentira política moderna que, ao criarem uma espécie de autoilusão a partir de imagens 

em reforço ao que querem contar, acabam por tornar extremamente difícil a distinção 

entre verdade e mentira, tudo graças a um sofisticado aparato de manipulação em massa 

de fatos e opiniões. (Borges Júnior, 2019) 

 E a propaganda é uma das formas de comunicação mais sofisticadas nessa tarefa de 

fabricação de pretensas realidades:  

Antes confinadas ao âmbito político, essas técnicas de comunicação e seu modo 

específico de operação das imagens parecem ter se disseminado nos mais variados 

domínios da vida, mas isso não por meio dos antigos formatos – com mensagens 

políticas eminentemente de cunho ufanista e de determinação de um inimigo 

comum a ser combatido –, e sim por meio de um uso bem mais complexo, uso esse 

social, operado por uma série de novas tecnologias e que parece ter transformado 

a própria dinâmica de construção da esfera pública. (Borges Júnior, 2019, p. 530) 

Essa é a característica que define o mundo da pós-verdade, afirma D'Ancona (2018, 

p. 57): "A questão não é determinar a verdade por meio de um processo de avaliação 

racional e conclusiva. Você escolhe sua própria realidade, como se escolhesse comida de 

um bufê. Também seleciona a sua própria mentira, de modo não menos arbitrário." 

O jornalismo nunca teve a missão de entregar a verdade ao leitor, mas informações 

verídicas e verificadas. No entanto, há muitos exemplos de erros de apuração e, pior, de 

fraudes e mentiras defendidas por repórteres e editores, com consequências devastadoras, 

lembra Bucci (2018, p. 23), como a "campanha de invencionices movida em proveito de 
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George W. Bush para preparar a invasão do Iraque", em que "manchetes mentirosas [...] 

davam conta de que o ditador do Iraque, Saddam Hussein, fabricava armas químicas de 

destruição em massa". 

O estatuto da verdade tem sido relativizado por diversos fatores já apontados e 

também porque existe uma crescente suspeita de que fontes tradicionais de autoridade e 

informação são duvidosas, mercenárias ou totalmente fraudulentas. Esse colapso da 

confiança, na visão de D'Ancona (2018, p. 42), é a base social da era da pós-verdade: "...a 

confiança é um mecanismo fundamental de sobrevivência humana [...] Uma comunidade 

sem confiança acaba se tornando não mais do que um atomizado conjunto de indivíduos 

que tremem de suas paliçadas. No entanto, nas últimas décadas, essa é a trajetória em que 

o mundo embarcou". A crise financeira de 2008 e uma série de escândalos políticos e do 

show business seriam algumas das implacáveis perturbações que conspiraram para esgotar 

as reservas restantes de confiança, segundo o autor. 

Outro aspecto relevante é que as campanhas de desinformação servem para semear 

a dúvida e desacreditar as fontes tradicionais de informação como a imprensa e as 

autoridades políticas e científicas. Segundo D'Ancona (2018), grupos de pressão que 

espalham desinformação estimularam: 

"...o público a questionar a existência da verdade conclusivamente confiável. Assim 

sendo, a prática normal do debate antagônico é a metamorfose em um relativismo 

pernicioso, em que a caçada epistemológica não só é melhor do que a captura, mas 

é tudo que importa. A questão é manter a discussão em andamento para assegurar 

que nunca cheguem a uma conclusão" (D'Ancona, 2018, p. 48) 

É neste cenário que algoritmos conectam os indivíduos com as coisas que gostam, 

ou podem vir a gostar; algo responsivo ao gosto pessoal, mas cego à veracidade, segundo 

D'Ancona (2018, p. 55): "A web é o vetor definitivo da pós-verdade, exatamente porque é 

indiferente à mentira, à honestidade e à diferença entre os dois." 

 

4.6. Fact-checking e literacia midiática: iniciativas de combate às notícias 

falsas 
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 Diante do quadro explicitado nos pontos anteriores, jornalistas e empresas 

jornalísticas decidiram reagir, assim como a sociedade civil e autoridades passaram a cobrar 

respostas das empresas de tecnologia. Para Amadeu (2018, p. 23), só haverá solução para 

o problema das fake news a partir de um esforço coletivo: "….a democracia [...] fica 

fragilizada à medida que é estruturada por calúnias, inverdades e em discursos 

completamente descontextualizados. Não vejo fórmula mágica capaz de combater a 

desinformação na rede, é uma tarefa múltipla e de muitas organizações da sociedade". 

Algumas iniciativas podem ser destacadas nesse sentido. Em uma instância 

institucional, no Brasil, na altura da eleição de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou 

a criação de uma força-tarefa junto do Ministério da Defesa e da Agência Brasileira de 

Inteligência (Abin) para combater a propagação de notícias falsas na eleição de 2018. O 

órgão também assinou um acordo com partidos políticos, associações do setor de 

jornalismo e comunicação, Google e Facebook para combater fake news. Ainda em 2017, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) também criou um órgão para desenvolver diretrizes que 

iria orientar juízes em decisões relativas a fake news. 

Em 2019, o STF abriu a mais ruidosa ação do órgão sobre o tema, o chamado 

"Inquérito das Fake News", instaurado sem a provocação de qualquer outra instituição, 

como o Ministério Público, e que resultou na censura de um artigo da revista eletrônica 

Crusoé, revogado posteriormente. O inquérito, que investiga ameaças e notícias falsas 

contra o Tribunal, tem levado a prisão pessoas ligadas à produção de notícias falsas, muitos 

deles apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com reportagens da Folha de 

S.Paulo, a Polícia Federal, no âmbito deste inquérito, teria identificado o vereador Carlos 

Bolsonaro, filho do presidente, como um dos articuladores da rede de fake news. 

No âmbito do poder legislativo brasileiro, existe uma Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito (CPMI) para investigar a produção de fake news na eleição geral de 2018 e 

também depois dela. Diversos depoimentos feitos à comissão apontaram a existência de 

um gabinete bancado por dinheiro público para criação e disseminação de desinformação, 

com a participação de dois filhos do presidente, Eduardo e Carlos Bolsonaro, e de assessores 

próximos, apelidado de "gabinete do ódio", com propósito de atacar e desmoralizar 

adversários, impulsionados por "milícias digitais" e por robôs. (BBC, 2020) Além disso, 
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tramitou em 2020 no Congresso Nacional o projeto de lei 2630/20, apelidado de "PL das 

Fake News", uma tentativa de regular a matéria que suscita preocupações de grupos que 

defendem os direitos dos usuários da internet por causa de possíveis retrocessos em temas 

como a vigilância massiva, a violação de privacidade e a limitação da liberdade de 

expressão. É preciso ter cuidado com a regulação, pois, segundo Amadeu (2018, p. 19), 

"precisamos ter muita clareza de que a luta contra as fake news não pode virar uma ação 

de censura prévia ou a perseguição de determinados grupos não hegemônicos na 

sociedade". 

Após o escândalo da Cambridge Analytica, e vendo o número de usuários crescer 

mais lentamente, o Facebook também adotou algumas medidas: elevação da qualidade dos 

"artigos relacionados" no feed de notícias; verificação realizada por terceiros por 

organizações de fact-checking; detecção mais forte de desinformação; facilitação da 

denúncia por usuários de fake news; rótulos de alerta para histórias marcadas como falsas; 

ouvir soluções da indústria da notícia e perturbação da economia das fake news. O Google 

também passou, em 2017, a ranquear melhor as histórias checadas que fake news, para 

que elas subam artificialmente nos resultados de busca e apareçam primeiro (Bakir e 

McStay, 2018). 

Entre essas medidas, uma das mais poderosas armas contra as fake news, na visão 

de Ireton (2019) e de Bakir e McStay (2018), é o contra-ataque econômico aos sites que 

veiculam desinformação. A estratégia de "esfomear" provedores de desinformação de 

rendimento publicitário por clique (Ireton, 2019) é utilizada por iniciativas como Sleeping 

Giants Brasil, um modelo copiado dos Estados Unidos, que consiste em marcar anunciantes 

nas redes sociais e avisá-los sobre a veiculação de seus anúncios nos sites de fake news. Em 

2020, grandes empresas como Coca-Cola e Unilever decidiram boicotar o Facebook e deixar 

de investir no site por causa da disseminação de discurso de ódio e de fake news. 

...é improvável que os anunciantes - mesmo os que têm as piores reputações - 

desejem que sua publicidade seja associada a conteúdo que, por sua natureza (ou 

seja, notícias falsas), não é confiável. A questão da segurança da marca é contínua 

na indústria de publicidade digital, e a questão contemporânea de notícias falsas on-
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line acrescenta um impulso político e público para resolver isso. (Bakir e McStay, 

2018, p. 167) 

Ainda em 2018, antes das eleições, o Facebook levou ao Brasil seu serviço de 

verificação de notícias falsas, que utilizar a ação combinada de algoritmos e dos próprios 

usuários da rede para identificar e combater a prática. O mecanismo também contou com 

a apuração da veracidade das informações pela Agência Lupa e pelo Aos Fatos, duas 

organizações brasileiras especializada em fact-checking6. 

O fact-checking, aliás, foi a resposta de muitas empresas de comunicação social. Em 

busca de reafirmar sua credibilidade, várias delas buscaram criar campanhas de 

conscientização para o público, criação de seminários entre comunicadores para discutir o 

assunto, e o fortalecimento da checagem de fatos, o Fact-checking (Cazetta, 2018). Fact-

checking, ou checagem de fatos, consiste em uma metodologia de confirmação ou 

refutação de informações. De acordo com Cazetta (2018), a metodologia usada vai 

depender da estratégia e idealização de determinado veículo, porém desde 2016 existe um 

conjunto de normas às quais é preciso seguir para que uma iniciativa seja reconhecida e 

cadastrada pela Rede Internacional de Fact-Checking (IFCN), entre eles, o compromisso com 

a transparência de fontes, ou seja, em uma checagem sempre será necessário explicitar a 

fonte da informação. Talvez seja esse o novo papel do jornalismo na era das mídias sociais, 

afirma Ferrari (2011): "atuar como uma espécie de atestado de credibilidade ao primar não 

pelo furo da notícia, mas por sua validação.” (Ferrari, 2011, p. 105). Atualmente, segundo o 

Reporters’ Lab da Duke University, existem 10 iniciativas de fact-checking em atividade no 

Brasil7. São agências ou sites independentes, como a Aos Fatos, Boatos.org e E-Farsas; 

gabinetes vinculados a grupos de imprensa, como o Estadão Verifica (Estadão), Agência 

Lupa (Revista Piauí) ou Fato ou Fake (Grupo Globo), e uma coalizão de veículos de imprensa, 

o Projeto Comprova. 

 O fact-checking, porém, tem muitas limitações. Os desmentidos (debunking), 

produto da checagem de fatos e uma das principais armas adotadas pela imprensa no 

 
6 Anúncio disponível em https://about.fb.com/br/news/2018/05/facebook-lanca-produto-de-

verificacao-de-noticias-no-brasil-em-parceria-com-aos-fatos-e-agencia-lupa/ 
7 Dados disponíveis em https://reporterslab.org/fact-checking/  

https://about.fb.com/br/news/2018/05/facebook-lanca-produto-de-verificacao-de-noticias-no-brasil-em-parceria-com-aos-fatos-e-agencia-lupa/
https://about.fb.com/br/news/2018/05/facebook-lanca-produto-de-verificacao-de-noticias-no-brasil-em-parceria-com-aos-fatos-e-agencia-lupa/
https://reporterslab.org/fact-checking/
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combate às fake news, apresentam desvantagens quanto a seu valor no mercado da notícia, 

pois são quase uma não-notícia, explica Kapferer (1993, p. 216): 

O desmentido é uma informação fria, quase um desmancha-prazeres. Ele desativa o 

imaginário para mergulhar na banalidade do real. O desmentido suprime a história, 

a qual não se sabe bem se é totalmente verdadeira, mas que produz efeito quando 

ela é contada, provocando comentários e elucubrações as mais diversas e as mais 

apaixonantes. 

Outra dificuldade do desmentido está na força dos boatos: sua repetição. O 

desmentido, como toda notícia na imprensa, não poderá ser divulgado mais de uma vez, 

dado o valor da novidade para os veículos de comunicação social. Uma terceira e muito 

relevante questão está no "efeito bumerangue" dos desmentidos (Kapferer, 1993, p. 220): 

"...em toda campanha de desmentido existem, na verdade, duas ações de comunicação: 

transmite-se o boato àqueles que não o conhecem e se tenta influenciar os que já o 

conhecem." Seria o desmentido forte o suficiente para não contaminar aqueles que não o 

conheciam e foram expostos a ele? Kapferer (1993) lembra que a lógica de acreditar no 

desmentido é a mesma de acreditar no boato. Nos dois casos, trata-se de acreditar nas 

informações, processo que obedece critérios como: o quanto é confiável para o indivíduo, 

a fonte que transmite a informação e quais são os referenciais e crenças dele sobre aquele 

assunto. 

Há três percepções psicológicas sobre a rotulação de um conteúdo como falso, 

explicam Bakir e McStay (2018, p. 164): primeiro, quanto mais um indivíduo ouve algo, mais 

percebe aquilo como verdade, mesmo que essas informações contradigam conhecimento 

anterior, o que traz barreiras para os desmentidos; segundo, os indivíduos frequentemente 

esquecem a fonte das informações apresentadas, mesmo que não seja confiável; um 

terceiro problema é o viés de confirmação já mencionado, uma vez que crenças anteriores 

influenciam como as pessoas vão lembrar de fatos corrigidos. É preciso ter em mente suas 

limitações, mas, em nossa visão, o fact-checking é um recurso que deve continuar sendo 

empregado nos esforços de combate às fake news. Dada a complexidade do problema, é 

necessário utilizar todas as armas disponíveis. E o fact-checking é uma das principais armas 

nas mãos dos jornalistas. 
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Por fim, Kapferer (1993) observa, a partir da visão de S. Asach, que a modificação da 

opinião pública em relação a um boato só pode vir da mudança de identidade do boato, ao 

conferir a ele uma identidade inaceitável, o que poderia ser aplicado em alguns casos nos 

debunkings e poderia ser uma estratégia midiática de combate às fake news. 

 Uma última estratégia que pode ser adotada é uma mudança cultural de longo 

prazo, a literacia mediática ou alfabetização digital (Branco, 2017, p. 61). "Trata-se de um 

caminho longo, demorado e que demanda esclarecimento incessante e esforço coletivo em 

repudiar notícias falsas e estimular a busca por fontes alternativas e seguras de 

informação". Essas são algumas medidas observadas por pesquisadores que apontam para 

possíveis caminhos para fora das bolhas das fake news. É preciso perceber que apenas 

através da conscientização da população sobre as origens, os mecanismos e as 

consequências do fenômeno das fake news, ou seja, através da informação e do 

conhecimento do cenário, é que será possível provocar alguma mudança no quadro atual. 
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5. Capítulo 5 - O poder do discurso 

O discurso de informação, aquele veiculado pelos veículos de comunicação social, é 

um dos discursos com que os indivíduos mais têm contato diariamente e de onde é extraída 

boa parte do conhecimento dele sobre o mundo. É um discurso "fundamental", segundo 

van Dijk (2017). É "o discurso através do qual nós adquirimos a maior parte do que sabemos 

sobre o mundo para além das nossas experiências pessoais, e através do qual muitas das 

nossas opiniões sociais e atitudes são formadas" (van Dijk, 2017, p. 14) 

É através deste tipo de discurso que, na visão de Charaudeau (2013) se estabelece 

nas sociedades o vínculo social sem o qual não haveria reconhecimento identitário. A 

informação propagada pela mídia, e a sua transmissão, é também uma transmissão de um 

conhecimento, um saber sobre o mundo através da linguagem. E, desta forma, quem possui 

esse conhecimento detém também um certo tipo de poder social. (Charaudeau, 2013) 

Quando fala de linguagem, Charaudeau (2013) explica que ela não se refere 

somente aos sistemas de signos internos a uma língua, mas também a sistemas de valores 

que comandam e organizam o uso desses signos em circunstâncias de comunicação. "Trata-

se da linguagem enquanto ato de discurso, que aponta para a maneira pela qual se organiza 

a circulação da fala numa comunidade social ao produzir sentido. Assim, pode-se dizer que 

a informação implica processo de produção de discurso em situação de comunicação." 

(Charaudeau, 2013, p. 33). A informação, portanto, depende do contexto em que se 

encontra, tanto no que se refere ao campo de conhecimentos em que está inserida quanto 

na situação de enunciação e no dispositivo no qual é posta em funcionamento. O discurso 

resulta da combinação das circunstâncias em que se enuncia, da identidade daquele que 

fala e daquele a quem este se dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as condições 

físicas da troca, com a maneira pela qual se fala. "E, pois, a imbricação das condições 

extradiscursivas e das realizações intradiscursivas que produz sentido. Descrever sentido de 

discurso consiste, portanto, em proceder a uma correlação entre dois pólos." (Charaudeau, 

2013, p. 40) 

A significação desses discursos se constrói em um processo duplo de semiotização: 

o processo de transformação e o processo de transação. Segundo Charaudeau (2013), o 
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processo de transformação consiste em transformar o “mundo a significar” em “mundo 

significado” a partir de algumas categorias como: identificar os seres do mundo e nomeá-

los, aplicar propriedades a esses seres e qualificá-los, descrever as ações que esses seres 

estão engajados narrando, categorias que fornecem os motivos dessas ações 

argumentando, categorias que avaliam esses seres, propriedades, ações e motivos 

modalizando. "O ato de informar inscreve-se nesse processo porque deve descrever 

(identificar-qualificar fatos), contar (reportar acontecimentos), explicar (fornecer as causas 

desses fatos e acontecimentos)" (Charaudeau, 2013, p. 41) 

Já o processo de transação representa atribuir uma significação psicossocial, para o 

sujeito da enunciação, ao seu ato em função de alguns parâmetros, segundo Charaudeau 

(2013): as hipóteses sobre a identidade do outro, o destinatário-receptor, quanto a seu 

saber, sua posição social, seu estado psicológico, suas aptidões, seus interesses etc.; o efeito 

que pretende produzir nesse outro; o tipo de relação que pretende instaurar com esse 

outro e o tipo de regulação que prevê em função dos parâmetros precedentes.  

O ato de informar participa desse processo de transação, fazendo circular entre os 

parceiros um objeto de saber que, em princípio, um possui e o outro não, estando um deles 

encarregado de transmitir e o outro de receber, compreender, interpretar, sofrendo ao 

mesmo tempo uma modificação com relação a seu estado inicial de conhecimento. 

(Charaudeau, 2013, p. 41) 

Posto isso, percebe-se a natureza relacional do discurso (também o discurso de 

informação): todo discurso, antes de representar o mundo, representa o mundo ao 

representar uma relação. O sujeito enunciador só pode construir seu discurso tendo em 

conta a situação de troca em que se encontra. 

 O processo de transformação da informação em notícia é atravessado por diversas 

pressões, constrangimentos e escolhas discursivas efetuadas pelo sujeito enunciador. 

Relatar um acontecimento é construí-lo mediaticamente organizando e dando sentido a 

diferentes formas textuais: de anúncio (os títulos), de notificação (as notas), de relatório 

(artigo). É o que Charaudeau (2013) denomina “acontecimento relatado”, que compreende 

fatos e ditos. 
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Estando inseridas na lógica das indústrias culturais e tendo as empresas de 

comunicação social que fabricar notícias que as faça sobressair da concorrência as leva a 

acionar certas estratégias quanto à maneira de reportar os acontecimentos, o que 

determina uma tipologia dos gêneros midiáticos. (Charaudeau, 2013) Dessa forma, as 

mídias precisam tomar posição sobre o que deve ser a informação e sobre a maneira de 

tratá-la. Por isso, convém analisar este discurso sob um ângulo crítico. 

Cada escolha discursiva na construção do relato do acontecimento dará ao discurso 

da informação um significado diferente: o que se retém ou despreza, o que se enfatiza ou 

o que se esconde, o jogo de dito e não dito, o que é explícito e o que é implícito; a 

significação é posta em discurso através dessas escolhas nem sempre perceptíveis por 

todos. Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 

transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as normas 

do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de sentido para influenciar o outro, isto 

é, no fim das contas, escolha de estratégias discursivas. (Charaudeau, 2013, p. 39) 

 

5.1. Fundamentos da Análise Crítica do Discurso (ACD) 

Para compreender as estratégias discursivas que permeiam a construção e os 

sentidos do discurso midiático de informação - e o discurso das fake news - de um ponto de 

vista crítico, como nos propomos neste estudo, vamos recorrer à Análise Crítica do Discurso 

(ACD), corrente teórica que emergiu no início dos anos 1990, após um simpósio na 

Universidade de Amsterdã, na Holanda, que reuniu os pesquisadores Teun van Dijk, Norman 

Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak (Wodak, 2001). 

Segundo Meyer (2001), existe um consenso de que a ACD não é entendida como um 

método único, mas uma abordagem que se constitui em diferentes níveis, e em cada nível 

um número de seleções são feitas. No entanto, seja qual for o caso, a abordagem dos 

problemas de investigação será sempre crítica, uma vez que a CDA irá sempre explicitar 

relações de poder que são frequentemente ocultas. Por isso, e por causa dos objetivos desta 

pesquisa, este método foi escolhido para a análise do corpus selecionado. 
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Na visão de Fairclough e Melo (2012), a ACD é uma perspectiva teórica sobre a língua 

e sobre a semiose, que inclui diversas linguagens, como um elemento ou momento do 

processo social material. "Vemos a vida social como uma rede interconectada de práticas 

sociais de diversos tipos (econômicas, políticas, culturais, entre outras), todas com um 

elemento semiótico." (Fairclough e Melo, 2012, p. 308) A ACD realiza a análise das relações 

dialéticas entre semioses e outros elementos das práticas sociais. 

Outras premissas básicas da ACD estão articuladas pelo trabalho de Kress (1989, 

citado por Wodak, 2001). São elas: a linguagem é um fenômeno social, os textos são 

unidades relevantes de linguagem na comunicação, não apenas indivíduos mas grupos 

sociais têm significados e valores específicos que se expressam através da linguagem de 

forma sistemática; leitores e ouvintes não são recipientes passivos em sua relação com o 

texto. 

Van Dijk (2017), ao citar Fairclough e Wodak (1997), explica que os postulados 

principais da ACD são: 

...a ACD dedica-se a problemas sociais; as relações de poder são discursivas; o 

discurso constitui a sociedade e a cultura; o discurso tem um funcionamento 

ideológico; o elo de ligação entre texto e sociedade é mediado; a análise do discurso 

é interpretativa e explicativa; o discurso é uma forma de acção social." (van Dijk, 

2017, p. 20) 

5.2. Discurso 

Para além de uma simples informação ou uma mensagem, o discurso é o uso da 

linguagem como uma forma de prática social (Fairclough, 1995), ou seja, quando se emite 

um discurso, espera-se que ele faça parte de um contexto social específico que será 

fundamental para que ele possa ser decodificado pelo receptor. Por isso, a análise de um 

discurso sob o ponto de vista da ACD será sempre uma análise de como os textos funcionam 

dentro da prática social. 

Segundo Fairclough (1995), textos são espaços sociais em que dois processos 

fundamentais acontecem simultaneamente: a cognição e a representação do mundo, e a 

interação social. O autor observa, a partir deste entendimento, que a linguagem dentro do 
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texto é multifuncional: é simultaneamente ideacional, na representação da experiência e 

do mundo; interpessoal, na constituição da interação social entre participantes no discurso; 

e textualmente, na amarração das partes de um texto em um todo coerente e em contextos 

situacionais. 

Ver o uso da linguagem como uma prática social implica, em primeiro lugar, que é 

um modo de ação (Austin, 1962; Levinson, 1983) e, em segundo lugar, que é sempre um 

modo de ação social e historicamente situado, em uma relação dialética com outras facetas 

do 'social' (seu 'contexto social') - é socialmente moldado, mas também é socialmente 

modelador, ou constitutivo. (...) O uso da linguagem é sempre simultaneamente 

constitutivo de (i) identidades sociais, (ii) relações sociais e (ii) sistemas de conhecimento e 

crença - embora com diferentes graus de saliência em diferentes casos. (Fairclough, 1995, 

p. 131) 

Por isso, na visão de Fairclough (1995), que na análise é preciso ter atenção à forma 

textual, à sua estrutura e sua organização em todos os níveis, levando em consideração 

elementos fonológicos, gramaticais, lexicais e níveis como sistemas de troca, estruturas de 

argumentação e estruturas genéricas. 

Wodak (2001) explica que um discurso é uma forma de significar um domínio 

particular de uma prática social a partir de uma perspectiva particular. "Assumimos uma 

relação dialética entre práticas discursivas particulares e os campos específicos de ação 

(incluindo situações, quadros institucionais e estruturas sociais), nos quais estão inseridos" 

(Wodak, 2001, p. 66). Isso quer dizer que os contextos situacionais, institucionais e sociais 

têm impacto, moldam e afetam os discursos. Ao mesmo tempo, os discursos também 

influenciam os processos e ações sociais e políticas. Ou seja, os discursos são tanto 

constituintes de práticas sociais como são constituídos por elas. 

De acordo com Maingueneau (2004), o discurso tem algumas características 

marcadas. É uma unidade para além da frase (transfrástica); é orientado, ou seja, se constrói 

com uma finalidade; é uma forma de ação que visa modificar uma situação; é subjetivo e 

traz marcas do seu locutor, mesmo os "neutros", como o jornalístico ou o científico; é 

interativo, pois supõe uma instância de enunciação com relação à qual se constrói o 
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discurso; é contextualizado, ou seja, ele é modificado pelo contexto e também o modifica; 

é regido por normas de natureza linguística e social; e é interdiscurso, ou seja, traz outros 

discursos dentro dele, inseridos dentro dos gêneros. 

Na definição do que é um discurso, a característica mais saliente é o seu macro-

tópico, diz Wodak (2001). Os tópicos, e especialmente o macro-tópico, podem influenciar o 

que as pessoas consideram como a informação mais importante do texto. Se o tópico 

aparece num título de uma notícia, ele pode influenciar como um acontecimento é definido 

na mente do leitor (Van Dijk, 2017). 

Se o uso da linguagem é moldado socialmente, diz Fairclough (1995), indivíduos, 

instituições e domínios particulares sustentam uma variedade de práticas discursivas 

coexistentes, em uma relação complexa entre instâncias particulares de uso da linguagem 

e convenções ou normas subjacentes de uso da linguagem. A linguagem pode ser usada 

com uma aplicação direta e aderência às convenções, mas nem sempre é. As convenções 

que fundamentam essas instâncias discursivas devem ser analisadas em termos de ordens 

do discurso, afirma Fairclough (1995), o que estudiosos franceses da análise do discurso 

como Pêcheux e Maingueneau chamam de interdiscurso. 

A ordem do discurso de algum domínio social é a totalidade de suas práticas 

discursivas, e as relações (de complementaridade, inclusão / exclusão, oposição) entre elas 

- por exemplo nas escolas, as práticas discursivas da sala de aula, de trabalhos escritos 

avaliados, do playground e a sala dos professores. E a ordem do discurso de uma sociedade 

é o conjunto dessas ordens de discurso mais "locais" e as relações entre elas. (Fairclough, 

1995, p. 132) 

Fairclough (1995) afirma que realizar uma categorização dos tipos de prática 

discursiva, ou seja, dos elementos da ordem do discurso, é difícil. O autor opta por realizar 

uma distinção entre discurso (como um substantivo contável), que é uma forma de 

significar áreas de experiência de uma perspectiva particular como os discursos patriarcais 

ou feministas da sexualidade, e gêneros, o uso da linguagem como associado com algum 

tipo de atividade social específica como uma entrevista de emprego ou papers científicos.  
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Dessa forma, a análise do discurso vai explorar sistematicamente as relações de 

causalidade entre práticas discursivas, eventos e textos; e estruturas, relações e processos 

culturais e sociais. A ACD, segundo Fairclough (1995), irá analisar como as práticas, eventos 

e textos surgem e são ideologicamente moldados por relações de poder e lutas por vários 

tipos de poder; e entender como essas relações entre discurso e sociedade são também um 

fator de assegurar o poder e a hegemonia. 

 

5.3. Práticas sociais, ideologia e poder 

A partir da leitura de Van Leeuwen (citado por Wodak, 2001), observamos que 

existem dois tipos de relações entre discurso e práticas sociais: o discurso como prática 

social, ou seja, como forma de ação, como algo que os indivíduos fazem para os outros ou 

uns com os outros; e a visão foucaultiana do discurso, o discurso como forma de representar 

práticas sociais, como forma de conhecimento, como o que os indivíduos falam sobre as 

práticas sociais. "A 'Análise Crítica do Discurso', de acordo com van Leeuwen, 'está ou 

deveria estar preocupada com esses dois aspectos, com o discurso como instrumento de 

poder e controle assim como com o discurso como instrumento da construção social da 

realidade" (Wodak, 2001, p. 19). 

Por seu caráter constitutivo da sociedade, o uso da linguagem também pode ser 

ideológico e servir para construir e legitimar as relações de poder e dominância. Dessa 

forma, a ACD preocupa-se em analisar relações estruturais opacas e transparentes de 

dominância, discriminação, poder e controle, como manifestadas na linguagem. A 

linguagem, em si, não tem poder; ela ganha poder pelo uso que os indivíduos fazem dela. 

(Wodak, 2001)  

Segundo Fairclough (1995), frequentemente se vê uma percepção equivocada de 

que a linguagem é transparente, e por isso é preciso ir além para revelar os mecanismos e 

modalidades precisos do trabalho social e ideológico da linguagem. A ACD é 

particularmente útil para compreender a mudança social e cultural a partir da mudança das 

práticas discursivas dominantes (Fairclough, 1995). "A ACD centra-se nos modos como as 

estruturas do discurso põem em prática, confirmam, legitimam, reproduzem ou desafiam 
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relações de poder e de dominância na sociedade." (van Dijk, 2017, p. 20) Essa é outra razão 

da escolha desta abordagem teórica para a análise do corpus deste trabalho. 

Van Dijk (2017) diz que um discurso pode ser ideológico à medida que é uma 

condição essencialmente avaliativa e provê guias para a percepção social e interação dos 

grupos. A ideologia se encontra no nível do significado (sentido) e da referência (como são 

nomeados atores e eventos). 

As ideologias não são inatas dos indivíduos, "mas aprendidas, partilhadas e usadas 

para identificar, formar e manter grupos sociais e o seu poder" (van Dijk, 2017, p. 15). A 

ideologia é um dos aspectos fundamentais da interface entre discurso e a cognição social. 

Como parte do tecido social, as ideologias também são reproduzidas nas notícias veiculadas 

pela imprensa. É através da veiculação desses discursos que as atitudes sociais são 

formuladas e difundidas na sociedade e é também assim que os cidadãos se identificam, 

comunicam e atuam como membros de determinados grupos. "...é fundamentalmente 

desta forma que o poder e a dominação são hoje exercidos. A política seria impensável sem 

os media e as suas mensagens ideologicamente baseadas." (van Dijk, 2017, p. 15) Se o 

discurso midiático é carregado de ideologia, por que as fake news, que emulam o discurso 

de informação, não levariam em si também ideologias e relações de poder? E de que forma 

isso é articulado dentro desses discursos? É o que buscaremos compreender a partir da 

análise do nosso corpus. 

Uma das principais formas de manifestação das ideologias nos discursos é através 

da polarização entre grupos: nós contra eles. (van Dijk, 2017) Assim, podemos analisar 

algumas estratégias discursivas - ao nível dos tópicos, títulos, significados locais, 

argumentos, descrições das pessoas, citações, unidades lexicais e outras propriedades das 

notícias - a partir do quadrado ideológico proposto por van Dijk (2017, p. 16): 

...vemos que as Nossas coisas boas serão realçadas, enquanto as coisas boas Deles 

serão secundarizadas (mitigadas, marginalizadas, ignoradas). Por outro lado, as 

coisas 'más' Deles serão enfatizadas, enquanto que as Nossas tipicamente serão 

secundarizadas. Este 'quadrado ideológico' composto pelas quatro estratégias 
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principais do discurso ideológico pode então ser aplicado a todos os níveis do 

discurso (noticioso). 

Se o discurso é estruturado pela dominância, se ele é produzido e interpretado 

historicamente, se as estruturas de dominação são legitimadas por ideologias de grupos 

poderosos, Wodak (2001) acredita que é possível avaliar tanto as pressões de cima quanto 

as possibilidades de resistência às relações desiguais que surgem como convenções sociais. 

Os discursos dominantes agem para que as convenções sociais sejam naturalizadas, ou seja: 

"os efeitos do poder e da ideologia na produção de sentido são obscurecidos e adquirem 

formas naturais, como se tudo isso já está "dado"." (Wodak, 2001, p. 3) Para a CDA, diz a 

autora, ideologia é visto como um aspecto importante no estabelecimento e na 

manutenção de relações de poder desiguais e de dominação. 

As diferenças discursivas, nos textos, governadas por diferenças de poder que são 

em parte codificadas e determinadas pelo discurso e pelo gênero e é nos textos que aparece 

o espaço de luta onde discursos e ideologias brigam por dominação. A ACD, segundo Wodak 

(2001), está preocupada no poder como condição central da vida social. "A linguagem está 

entrelaçada no poder social de várias maneiras: a linguagem indexa o poder, expressa o 

poder, está envolvida onde há contenda e um desafio ao poder" (Wodak, 2001, p. 10). Nos 

textos, o poder é sinalizado não apenas por formas gramaticais, mas também pelo controle 

de uma ocasião social por meio do gênero de um texto. 

O poder social, na ACD, é um conceito fundamental. Van Dijk (2017) define poder 

social em termos de controlo: os grupos têm mais ou menos poder, se forem capazes de 

controlar mais ou menos os atos e as mentes dos membros e de outros grupos. Isso pode 

ser alcançado a partir do acesso privilegiado a alguns recursos escassos como força, 

dinheiro, status, fama, conhecimento, informação, "cultura" ou mesmo várias formas de 

discurso público e de comunicação. O poder raramente é absoluto. Van Dijk (2017) busca 

um conceito de Gramsci (1971) para destacar que, caso seja integrado nas leis, normas e 

regras sociais, ou mesmo num consenso geral, ele ganha a forma de hegemonia - como é o 

caso do racismo. 
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Fairclough e Melo (2012) também explicam o conceito político de hegemonia 

aplicado à análise de ordens de discurso. "Uma determinada estruturação social da 

diversidade semiótica pode ser hegemônica, tornar-se parte do senso comum legitimador 

que sustenta as relações de dominação" (Fairclough e Melo, 2012, p. 310). Mas ela estará 

sempre aberta a contestação, já que uma ordem de discurso não é um sistema fechado, e 

sim aberto ao que acontece em interações reais. 

O acesso a formas específicas de discurso, como da política, dos media ou da ciência, 

é em si um recurso de poder. Além disso, a ação é controlada pela mente. Se um indivíduo 

for capaz de influenciar as mentes de outros indivíduos, como por exemplo seu 

conhecimento ou suas opiniões, ele indiretamente controlará suas ações, o que significa 

que os grupos que controlam o discurso dominante têm também mais chances de controlar 

as mentes e as ações dos outros indivíduos. (van Dijk, 2017) 

Os membros de grupos sociais que têm poder têm um acesso mais ou menos 

exclusivo e um controlo sobre um ou mais tipos de discurso público. No caso dos jornalistas, 

eles controlam o discurso dos media. "Aqueles que têm maior controlo sobre mais - e mais 

influente - discurso (e mais características do discurso) são por definição também mais 

poderosos." (van Dijk, 2017, p. 22) O empoderamento do usuário e seu acesso à 

disseminação das informações que emulam o discurso noticioso (e, em nosso corpus, 

também o político) via redes sociais, que falamos nos capítulos anteriores, é também uma 

tentativa de tentar acessar um discurso que estava até então reservado aos media. O acesso 

ao ou o controlo sobre o discurso público e a comunicação constituem um recurso simbólico 

importante (van Dijk, 207) e uma busca por poder. O discurso informativo tem uma relação 

estreita com o imaginário do saber e também com o imaginário do poder por causa da 

autoridade que o saber lhe confere. Charaudeau (2013) observa que toda instância de 

informação exerce um poder de fato sobre o outro e, dada a escala coletiva das mídias, é 

possível dizer que elas constituem uma instância que detém uma parte do poder social - 

neste contexto, as redes sociais também entram na mesma lógica. "O poder de controlar o 

discurso é visto como o poder de sustentar práticas discursivas particulares, com 

investimentos ideológicos particulares no domínio sobre outras práticas alternativas 

(incluindo oposições)" (Fairclough, 1995, p. 2). 
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O acesso e o controle podem ser definidos tanto para o contexto como para as 

estruturas do texto. Contexto, segundo van Dijk (2017, p. 24), é "a estrutura mentalmente 

representada das propriedades da situação social que são relevantes para a produção e 

compreensão do discurso", e pode ser dividido em categorias como a definição da situação, 

a localização no tempo e no espaço, as ações em curso, incluindo discursos e gêneros de 

discurso, os participantes em vários papéis comunicativo, social, ou institucional, bem como 

as suas representações mentais (finalidades, conhecimento, opiniões, atitudes, ideologias). 

Controlar o contexto implicaria em controlar uma ou mais destas categorias. Dessa 

forma, no exercício do poder de grupo, o controle pode se dar não só sobre o conteúdo 

como também sobre as estruturas do texto e da fala. O controle sobre os tópicos 

(macroestruturas semânticas) também é um fundamento vital para o discurso, assim como 

os detalhes locais do significado, da forma ou do estilo. 

Já o controle da mente dos indivíduos, outra forma de reproduzir dominação e 

hegemonia, vai além da aquisição de crenças, segundo van Dijk (2017, p. 26). As condições 

de controle da mente envolvem: a) os receptores tendem a aceitar as crenças, o 

conhecimento e as opiniões divulgadas através do discurso de quem é visto como fonte de 

confiança ou credível, como por exemplo os media, ou parentes e pessoas próximas no caso 

das fake news; b) em algumas situações os participantes são obrigados a serem receptores 

do discurso, como em uma entrevista de emprego; c) em muitas situações, não há discursos 

públicos que forneçam informação de qual é possível derivar crenças alternativas; d) os 

receptores podem não ter o conhecimento necessário para desafiar os discursos. (van Dijk, 

2017) Essas condições se relacionam diretamente às condições de recepção das fake news. 

Elas são contextuais, ou seja, dizem algo sobre os participantes num evento comunicativo 

(van Dijk, 2017).  

Outras condições são discursivas, isto é, dependem das estruturas e estratégias do 

texto e da fala em si mesmas. Por outras palavras, dado um contexto específico, certos 

significados e formas de discurso têm mais influência sobre as mentes dos indivíduos do 

que outras (van Dijk, 2017, p. 26). 
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A ACD, portanto, conforme explica van Dijk (2017), vai estudar de que forma os 

traços do contexto influenciam os modos como os membros dos grupos dominados 

definem a situação comunicativa em "modelos do contexto preferenciais" e também na 

forma como as estruturas do discurso influenciam as representações mentais. 

 

5.4. Os modelos mentais e contextuais 

Os significados dos discursos derivam dos modelos mentais de acontecimentos, que 

são controlados por modelos contextuais, segundo van Dijk (2017). Um modelo é uma 

representação mental de um acontecimento que os indivíduos participam, observam ou 

sobre o qual são informadas. A partir de uma abordagem mais psicossociológica, o autor 

observa que para compreender uma notícia, por exemplo, os leitores vão construir um 

modelo mental do acontecimento, que pode incorporar opiniões pessoais e opiniões sociais 

instanciadas sobre acontecimentos, ou sobre qualquer um dos seus aspectos relevantes, 

como os participantes e respectivas propriedades e acções (van Dijk, 2017). As opiniões 

sociais podem ser organizadas em atitudes, que podem basear ideologias partilhadas pelos 

grupos: 

Estas ideologias são representações mentais cujas categorias codificam 

esquematicamente as dimensões sociais maiores dos grupos (identidade, atividades, 

finalidades, posição, valores, recursos) e envolvem seleções de valores feitas com base em 

interesses que subjazem às avaliações e práticas sociais dos membros de grupos. Assim, 

não obstante a variação pessoal e contextual, podemos esperar que as opiniões sobre 

acontecimentos expressem quadros ideológicos subjacentes que também orientam as 

práticas sociais, e portanto também o discurso de uma forma estratégica, visando a 

satisfação dos interesses do grupo. (van Dijk, 2017, p. 203-204) 

Já os modelos contextuais contêm informação sobre os objetivos do discurso, seu 

ato comunicativo e as características da audiência; este modelo vai controlar a informação 

do modelo do acontecimento que será vista como comunicativamente relevante, como 

gêneros, escolha dos tópicos, coerência, estilo, retórica. Enquanto os modelos contextuais 

controlam a "pragmática" do discurso, os modelos de acontecimento controlam a 
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semântica do discurso. Os modelos são a interface entre social e pessoal, entre discurso e 

sociedade (van Dijk, 2017) 

Ao nível local, crenças podem estar implícitas ou pressupostas no discurso graças ao 

modelo mental do sujeito do discurso. Segundo van Dijk (2017), uma argumentação pode 

ser persuasiva por causa das opiniões sociais que estão "escondidas", porém dadas como 

adquiridas entre os receptores. Assim, diz o autor, um traço típico da manipulação é o de 

comunicar crenças implicitamente, conferindo menos espaço para que elas sejam 

questionadas. 

Charaudeau (2013) fala na problemática da representação, um conceito 

complementar ao dos modelos mentais na compreensão da percepção do indivíduo sobre 

os saberes tanto de conhecimento como de crença. As representações, explica Charaudeau 

(2013, p. 47), constroem "uma organização do real através de imagens mentais transpostas 

em discurso ou em outras manifestações comportamentais dos indivíduos que vivem em 

sociedade, estão incluídas no real, ou mesmo dadas como se fossem o próprio real". Elas 

fabricam um discurso de justificativa das trocas sociais, produzindo-se um sistema de 

valores que se torna norma de referência. "As representações apontam para um desejo 

social, produzem normas e revelam sistemas de valores. Os saberes de conhecimento e de 

crenças constroem-se, pois, no interior desse processo de representações" (Charaudeau, 

2013, p. 48). 

O discurso dos jornais também joga com esses sistemas de saberes para produzir 

efeitos interpretativos. Como exemplifica Charaudeau (2013, p. 49): 

...em vez de inclinar-se para saberes de conhecimento (“o presidente da comissão 

entrega o relatório ao primeiro-ministro”) , põem em cena saberes de crença que 

apelam para a reação avaliativa do leitor (“o presidente da comissão entrega uma 

bomba ao primeiro-ministro”) . Assim, como se vê, são as palavras que apontam 

para as representações. 

 

5.5. Interdiscursividade e intertextualidade 
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Uma noção importante para a ACD é a percepção de que todos os discursos são 

históricos e, por isso, devem ser entendidos em referência ao seu contexto. (Meyer, 2001) 

A ideia de contexto é fundamental para a CDA, como já falamos, e inclui componentes 

sociopsicológicos, políticos e ideológicos. Dois conceitos cruciais para a CDA são a 

intertextualidade e interdiscursividade, que analisa as relações com outros textos dentro 

de seu contexto histórico-social. 

O termo interdiscursividade está reservado para os textos e as interações: a 

interdiscursividade de um texto é parte de sua intertextualidade, é uma questão de quais 

gêneros, discursos e estilos os constituem, e como, no texto, esses aspectos são trabalhados 

para formar articulações particulares. (Fairclough e Melo, 2012, p. 310) 

A interdiscursividade, assim como o macro-tópico, é uma característica importante 

do discurso, afirma Wodak (2001). A autora cita como exemplo um discurso sobre o macro-

tópico 'desemprego'. A interdiscursividade pode ser vista quando, por exemplo, um 

argumento racista, que remete a um discurso sobre restrições à imigração, é usado 

enquanto se defende políticas de combate ao desemprego. Um discurso relaciona-se com 

discursos de outros gêneros e com outros discursos dentro do gênero em que está inserido, 

e para decodificá-lo é necessário relacioná-lo a muitos outros, que são parodiados, citados 

ou comentados (Maingueneau, 2004). O gênero, como explica Wodak (2001), pode ser 

caracterizado pelo uso da linguagem associado a uma atividade particular, ou "como uma 

forma socialmente ratificada de usar a linguagem em conexão com um tipo particular de 

atividade social (por exemplo, entrevista, narrativa, exposição)." (Fairclough, 1995, p. 14) 

A análise intertextual mostra como os textos se baseiam seletivamente nas ordens 

do discurso, diz Fairclough (1995). O autor explica, ao citar Kristeva (1986), que trata-se de 

“inserção da história (sociedade) em um texto e deste texto na história”. "O que a análise 

intertextual chama a atenção é a prática discursiva de produtores e intérpretes de textos, 

cujas propriedades dependem da natureza da prática sociocultural, resultando em textos 

relativamente homogêneos ou relativamente heterogêneos." (Fairclough, 1995, p. 211) 

Além disso, segundo o autor, a análise intertextual e linguística de textos fornece 

uma base analítica para a identificação de movimentos e estratégias discursivas, de que nos 
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ocuparemos neste trabalho. A análise intertextual, observa Fairclough (1995), irá ajudar a 

desvendar como os movimentos estratégicos são textualmente representados. Dessa 

forma, ele propõe uma análise tridimensional do discurso, a partir da: análise do contexto; 

análise dos processos de produção e interpretação do texto; e análise do texto, o que será 

melhor explicado mais à frente, na proposição de nosso modelo de análise. 

Fairclough (1995) diz também que a visão da linguística sistêmica sobre os textos, 

que enfatiza a escolha e a seleção de opções de sistemas, constitui potenciais de significado 

e pode revelar escolhas discursivas que envolvem tanto inclusão quanto a exclusão de 

tópicos, assim como o enquadramento dos assuntos, especialmente na mídia. 

Esta visão do texto já foi aplicada criticamente em 'linguística crítica' (por exemplo, 

Fowler et al., 1979), que destaca, por exemplo, o potencial significado ideológico de optar 

por construções passivas sem agente e, portanto, excluindo outras construções nas quais 

os agentes são explicitamente presentes.  

Minha discussão sobre a análise intertextual (...) sugere uma visão do texto como 

escolha em um nível diferente de análise, envolvendo a seleção entre opções dentro 

do que se poderia chamar de potencial intertextual de uma ordem de discurso (Le. 

Repertórios disponíveis de gêneros, discursos e narrativas) E a mesma visão do texto 

pode ser utilmente estendida para a identificação de 'ausências', bem como 

presenças em outros níveis sugeridos em alguns dos artigos. (Fairclough, 1995, p. 

210) 

Na mídia, de acordo com o autor, a forma como os artigos noticiosos são construídos 

ajuda a criar "estruturas mnemônicas de definição", em termos de como as notícias são 

posteriormente interpretadas, o que compreende 'estruturas', 'scripts' e 'modelos de 

situação', como definidas por van Dijk (1988, citado por Fairclough, 1995). A análise 

intertextual tem potencial de oferecer aos estudos de recepção da mídia (a) uma base 

textual para compreender a que outros domínios da vida as mensagens da mídia estão 

vinculadas ou assimiladas na interpretação; (b) um roteiro para a 'elaboração discursiva' 

das mensagens da mídia, de como elas aparecem e como são transformadas em uma 

variedade de práticas discursivas e em uma variedade de ordens de discurso. 
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A questão da audiência também é sempre relevante para a intertextualidade, diz 

Fairclough (1995): um esforço para abordar múltiplos públicos de forma a construir 

consenso irá levar a estratégias como a mistura de discursos, por exemplo, do campo 

religioso e político, para unificar uma audiência diversa no suposto terreno comum da 

religião. 
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6. Capítulo 6 - Poder e discurso nas eleições presidenciais de 

2018 

6.1 Definição da amostra de trabalho 

Conforme já foi apresentado, a amostra de trabalho escolhida para essa pesquisa 

será as checagens publicadas pelo Grupo O Globo no site G1, em https://g1.globo.com/fato-

ou-fake/, entre os dias 31 de agosto de 2018 e 06 de outubro de 2018, período que 

compreende o início da campanha eleitoral e o primeiro turno das eleições brasileiras. O 

período temporal escolhido para a coleta do material foi os 35 dias de campanha eleitoral, 

compreendidos entre os dias 31 de agosto e 6 de outubro de 2018, quando a propaganda 

eleitoral gratuita no rádio e na televisão esteve permitida, e as notícias selecionadas foram 

aquelas relacionadas à política. São 40 artigos jornalísticos, listados a seguir: 

Tabela 1 - Debunkings realizados pela equipa do Jornal O Globo entre 31/08 e 06/10 

Data Identificação 
(Artigo (A) + 
número na 
listagem) 

Título da notícia 

04-09-2018 A1 

É #FAKE que livro citado por Bolsonaro no 
JN é o que aparece com carimbo de 

escola de Maceió 

14/09/2018 A2 

É #FAKE que áudio com reflexões políticas 
que circula na web foi gravado pelo padre 

Marcelo Rossi 

20/09/2018 A3 
É #FAKE áudio que mostra Bolsonaro 

gritando em hospital 

21/09/2018 A4 

É #FAKE print de texto que diz que Jean 
Wyllys foi convidado por Haddad para ser 

ministro da Educação em eventual 
governo 

21/09/2018 A5 

É #FAKE capa da revista Veja sobre 
escândalo das pesquisas eleitorais 

compradas 

24/09/2018 A6 
É #FAKE vídeo em que Lula pede votos 

para Bolsonaro 



131 
 

25/09/2018 A7 
É #FAKE que Sandy declarou apoio a 

Bolsonaro em show em Curitiba 

25/09/2018 A8 
É #FAKE que ilustração de ato sexual foi 
usada em cartilha do MEC para crianças 

26/09/2018 A9 

É #FAKE que maioria dos votos nulos 
anula eleição e impõe novo pleito com 

outros candidatos 

26/09/2018 A10 

É #FAKE que deputado Paulo Ramos 
ofereceu dinheiro para professoras 

fazerem campanha contra Bolsonaro em 
vídeo 

27/09/2018 A11 

É #FAKE que vice do presidenciável João 
Amoêdo pede votos para Bolsonaro em 

vídeo 

27/09/2018 A12 

É #FAKE que revistas publicaram capas 
com declarações de diretor da OEA sobre 

fraudes nas urnas 

28/09/2018 A13 
É #FAKE que Marcelo Adnet gravou áudio 

de Bolsonaro gritando em hospital 

28/09/2018 A14 
É #FAKE que vídeo mostra multidão em 
frente a hospital onde está Bolsonaro 

29/09/2018 A15 

É #FAKE documento atribuído ao Exército 
que exige perícia nas urnas eletrônicas 

antes e depois das eleições 

29/09/2018 A16 

É #FAKE print de post que diz que TJ-SP 
expediu mandado de prisão de ex-

prefeito de Araras 

30/09/2018 A17 

É #FAKE versão de que imagem de 
protesto no Rio mostra prédio que 

desabou 

01/10/2018 A18 

É #FAKE que voto é anulado se eleitor 
escolher apenas presidente e votar em 

branco para os outros cargos 

01/10/2018 A19 
É #FAKE imagem que mostra manchete 
sobre pesquisa Ibope para presidente 

01/10/2018 A20 

É #FAKE mensagem que cita a Globo e diz 
que manifestação pró-Bolsonaro é a 

maior da história 

01/10/2018 A21 É #FAKE que imagem de ato contra 
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Bolsonaro no Largo da Batata é do 
carnaval de 2017 

02/10/2018 A22 

É #FAKE que Haddad disse que criança 
vira propriedade do Estado aos 5 anos e 

pode ter seu gênero escolhido 

02/10/2018 A23 

É #FAKE mensagem que diz que eleitor 
pode votar mesmo se não tiver feito 

biometria obrigatória 

02/10/2018 A24 
É #FAKE imagem em que Manuela D'Ávila 

aparece com camiseta 'Jesus é travesti' 

02/10/2018 A25 

É #FAKE que Universidade do Sul da 
Califórnia fez pesquisa apontando que 
não há previsão de 2º turno na eleição 

presidencial 

02/10/2018 A26 

É #FAKE comunicado que convoca 
eleitores do PT a votar apenas no dia 8 de 

outubro 

02/10/2018 A27 

É #FAKE que Jean Wyllys declarou que 
pretende criar lei para obrigar casamento 

gay em igrejas 

02/10/2018 A28 

É #FAKE que Chico Xavier previu a 
chegada do candidato Jair Bolsonaro à 

Presidência 

03/10/2018 A29 

É #FAKE mensagem que diz que mesário 
pode falsificar assinatura de eleitores de 

Bolsonaro e, assim, anular o voto 

03/10/2018 A30 

É #FAKE postagem que diz que 
empresário não pagará mais salário 

mínimo se Bolsonaro for eleito 

04/10/2018 A31 

É #FAKE documento que atribui à Rede 
Globo orientações para cobertura de 

campanha eleitoral 

04/10/2018 A32 

É #FAKE print de post que diz que 
Procuradoria Geral da República indeferiu 

candidatura do deputado Iran Lima 

05/10/2018 A33 

É #FAKE post com Manuela D'Ávila 
dizendo que é mais popular que Jesus e 

que o cristianismo vai desaparecer 

05/10/2018 A34 É #FAKE que empresas prometem demitir 
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1 milhão se esquerda vencer eleição 

05/10/2018 A35 

É #FAKE imagem que mostra diálogo 
entre Sérgio Machado e Renan Calheiros 

com menção a Bolsonaro 

05/10/2018 A36 

É #FAKE imagem que mostra Flávio 
Bolsonaro com camiseta com ofensas a 

nordestinos 

05/10/2018 A37 

É #FAKE que PF apreendeu van com urnas 
eletrônicas alteradas com votos para 

Haddad 

06/10/2018 A38 

É #FAKE mensagem que diz que Haddad 
fez vídeo dizendo que jogou a toalha e 

que a eleição para a Presidência acabou 

06/10/2018 A39 

É #FAKE que João Amoêdo desistiu de 
candidatura à Presidência e recomenda 

voto em Bolsonaro 

06/10/2018 A40 
É #FAKE que candidato a vice de 

Bolsonaro propôs confisco da poupança 

 

6.2. Análise quantitativa da amostra  

O fenómeno das fake news atinge a prática do jornalismo político em diversas 

dimensões. Uma das mais importantes é trazer desinformação para o debate público e 

gerar confusão na cabeça dos eleitores, que dessa forma podem tomar decisões 

equivocadas. Para iniciar a nossa análise das fake news checadas pelo site jornalístico G1 

durante a primeira volta das eleições, vamos realizar análise quantitativa e qualitativa das 

40 matérias produzidas pelo Fato ou Fake. 

Vamos centrar na análise no conteúdo das histórias "fake", assim classificadas pelo 

serviço. Foi criada uma grelha de análise que vai avaliar:  

1. Qual é o "tipo" de fake news veiculada neste período, segundo a classificação 

proposta por Wardle e Derakhshan (2019), que compreende conteúdo fabricado; 

conteúdo impostor; conteúdo manipulado; falsa conexão; falso contexto; sátira ou 

paródia e conteúdo enganoso; 

2. Qual é o tópico principal que a notícia falsa trata. 
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Nosso objetivo com essa análise é perceber se a maior parte dos conteúdos é 

verdadeira ou é deliberadamente mentirosa e se a maior parte das notícias 

deliberadamente falsas têm objetivo de atacar um candidato. Outro objetivo é 

compreender se a maior parte das notícias que contém conteúdo verdadeiro, porém 

retirado do contexto ou manipulado, tem como tema apoio a um candidato. 

Quanto à classificação, observamos que 21 (52,5%) delas têm conteúdo fabricado; 

6 (15%) têm conteúdo impostor; outras 6 (15%) têm conteúdo manipulado; 4 (10%) 

apresentam falsa conexão e 3 (7,5%) têm falso contexto. Não foi encontrada nenhuma 

sátira ou paródia e nem conteúdo enganoso. Essa análise nos permite ver que em 27 casos 

(67,5%) observou-se conteúdo totalmente mentiroso (conteúdo fabricado e conteúdo 

impostor) e em 13 (32,5%) fake news foram divulgados conteúdos verdadeiros, mas tirados 

do contexto ou manipulado digitalmente (conteúdo manipulado, falsa conexão e falso 

contexto), o que complexifica o trabalho do jornalista de política.  Em 6 casos, foram usados 

veículos de comunicação para dar credibilidade (conteúdo impostor) - todos eles foram 

considerados mentirosos. 

Tabela 2 - Classificação das fake news segundo Wardle e Derakhshan (2019) 

Identificação Classificação 

A1 Falsa conexão 

A2 Falsa conexão 

A3 Falsa conexão 

A4 Conteúdo impostor 

A5 Conteúdo impostor 

A6 Conteúdo manipulado 

A7 Conteúdo fabricado 

A8 Falsa conexão 

A9 Conteúdo fabricado 
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A10 Falso contexto 

A11 Conteúdo manipulado 

A12 Conteúdo impostor 

A13 Conteúdo fabricado 

A14 Falso contexto 

A15 Conteúdo fabricado 

A16 Conteúdo impostor 

A17 Conteúdo fabricado 

A18 Conteúdo fabricado 

A19 Conteúdo impostor 

A20 Falsa conexão 

A21 Conteúdo manipulado 

A22 Conteúdo fabricado 

A23 Conteúdo fabricado 

A24 Conteúdo manipulado 

A25 Conteúdo fabricado 

A26 Conteúdo fabricado 

A27 Conteúdo fabricado 

A28 Conteúdo fabricado 

A29 Conteúdo fabricado 

A30 Conteúdo fabricado 
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A31 Conteúdo fabricado 

A32 Conteúdo impostor 

A33 Conteúdo fabricado 

A34 Conteúdo fabricado 

A35 Conteúdo manipulado 

A36 Conteúdo manipulado 

A37 Conteúdo fabricado 

A38 Falso contexto 

A39 Conteúdo fabricado 

A40 Conteúdo fabricado 

 

Quanto aos tópicos, 12 fake news (30%) tiveram como assunto principal o ataque a 

um candidato (na A34, o ataque foi à "esquerda", o que pode ser lido como direcionado ao 

candidato Fernando Haddad) e em 7 notícias falsas (17,5%) o tema foi apoio a um 

candidato. Onze (27,5%) falam sobre as próprias eleições, a votação e suas regras: 3 

discorrem sobre fraude nas urnas ou a possibilidade da ocorrência de fraude, enquanto 5 

falam sobre votos e regras da votação e 3 sobre pesquisa eleitoral. Há também 3 notícias 

fake (7,5%) sobre manifestações nas ruas e 7 sobre outros temas, como educação, 

economia e comunismo. 

Se cruzarmos os dados, descobrimos que os temas mais recorrentes entre as 27 fake 

news que contêm apenas informações falsas são, com 8 ocorrências cada, o ataque a 

candidatos e questões sobre o voto. Um exemplo entre os ataques a candidatos é a 

montagem contida na A22; já entre as questões sobre o voto, estão fraudes nas urnas (por 

exemplo, na A15), voto nulo (como na A18) ou o dia de votar (por exemplo, na A26), entre 
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outros assuntos. Todas essas foram consideradas conteúdo fabricado, já que não têm 

relação com os factos. 

Já entre as 13 que têm conteúdo verdadeiro, manipulado ou retirado de contexto, 

as ocorrências mais frequentes são ataques e apoio a candidatos, com 4 menções cada, 

como no caso da A6 (apoio) ou a A36 (ataque). Os dois casos foram considerados conteúdo 

manipulado, pois foram editados e alterados digitalmente. 

 

6.3. Modelo de análise qualitativa proposto a partir da ACD 

A Análise Crítica do Discurso não apresenta um modelo fechado, com regras 

estabelecidas, de como um discurso deve ser analisado, conforme já falamos. Será 

necessário, portanto, definir as categorias e o modelo de análise que melhor irá responder 

à pergunta de investigação e que servirá para testar as hipóteses levantadas neste estudo. 

Wodak (2001) explica que a análise na ACD é sequencial, ou seja, ocorre cláusula 

por cláusula, observando todas as características salientes de uma vez, e não aplicando uma 

categoria atrás da outra em todo o texto. "Isso se justifica pela coerência e estrutura coesa 

do texto, que faz uso de todas as estratégias linguísticas e as mistura entre si." (Wodak, 

2001, p. 85) 

A abordagem sugerida por van Dijk (2017), ocorre através do triângulo discurso-

cognição-sociedade, sendo o discurso percebido como um 'evento comunicativo', 

'cognição' sendo entendida como tanto como social, as crenças e finalidades, bem como 

avaliações e emoções e qualquer outra estrutura 'mental' ou da 'memória', e 'sociedade' é 

usada para incluir tanto as microestruturas locais das interacções face a face, como as 

estruturas mais societais e políticas diversamente definidas em termos de grupos, relações 

de grupos (tais como dominância e desigualdade), organizações, processos sociais e outros. 

Por sua vez, em uma abordagem similar, Fairclough (1995) propõe uma análise 

crítica em três dimensões que envolvem: texto, prática discursiva e prática sociocultural. 

Segundo o autor, cada evento discursivo tem três dimensões ou facetas: é um texto em 
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linguagem falada ou escrita, é uma instância de prática discursiva que envolve a produção 

e interpretação de texto e é um pedaço de prática social. 

A análise do texto, diz o autor, é a análise da forma e do significado. Segundo ele, 

qualquer texto entrelaça significados "ideativos" (a representação e significação do mundo 

e da experiência), "interpessoais" (a constituição - estabelecimento, reprodução, 

negociação - de identidades de participantes e relações sociais e pessoais entre eles) e 

"textuais" (a distribuição de informações dadas versus novas e mais importantes versus 

menos importantes). 

A análise desses significados entrelaçados em textos se reduz necessariamente à 

análise das formas dos textos, incluindo suas formas genéricas (a estrutura geral de, por 

exemplo, uma narrativa), sua organização dialógica (em termos, por exemplo, de 

alternância dos turnos de fala), relações coesas entre frases e relações entre orações em 

orações complexas, a gramática da oração (incluindo questões de transitividade, mood e 

modalidade) e vocabulário. Muito do que se passa sob o nome de análise pragmática (por 

exemplo, análise da força dos enunciados) encontra-se na fronteira entre o texto e a prática 

do discurso. (Fairclough, 1995, pp. 133-134) 

No texto, é possível analisar diversos aspetos, e as categorias devem estar sempre 

ligadas aos objetivos de pesquisa. Fairclough (1995) pontua algumas categorias de análise, 

como: a) identidade do emissor, tom de voz, construção de identidade do leitor; b) 

personalização do emissor e do receptor (nós/você) para criar, por exemplo, igualdade ou 

polarização; c) a estrutura genérica, as ideias que repetem várias vezes e as palavras que 

têm uma carga ideológica mais forte; d) as proposições da narrativa; e) a gramática das 

cláusulas e a frequência com que elas expressam intenções; f) o mood, seja ele imperativo, 

pragmático; g) a transitividade, que inclui impessoalidade, passividade; h) nominalização; i) 

o vocabulário utilizado. 

Já a análise da prática do discurso se ocupará dos aspectos sociocognitivos da 

produção e interpretação de texto. A análise envolve tanto a explicação de como os 

participantes produzem e interpretam textos, quanto a análise do evento discursivo com a 

ordem do discurso, observando quais práticas discursivas estão sendo utilizadas e como 
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elas estão sendo combinadas, onde se insere o conceito de interdiscursividade e a 

observação dos gêneros discursivos. (Fairclough, 1995) 

Por fim, a análise da prática social vai referir-se aos diferentes níveis de organização 

social, como o contexto da situação, o contexto institucional e o contexto social mais amplo, 

como explica Fairclough (1995). As questões relacionadas ao poder e à ideologia podem 

surgir em cada um dos três níveis. O autor avalia, por exemplo, se é uma peça de marketing, 

se há a colonização do discurso por outros, quais são as bordas das ordens do discurso. 

Em um nível mais pormenorizado e mais funcional, Van Dijk (citado por Meyer, 

2001) sugere seis passos para a análise: 1) a análise das macroestruturas semânticas, como 

tópicos e macroproposições; 2) análise dos significados locais, onde se observam 

especialmente formas de significados implícitos ou indiretos, como implicações, 

pressuposições, alusões, imprecisões, omissões e polarizações; 3) análise das estruturas 

formais sutis, onde os marcadores linguísticos são analisados; 4) análise de formas ou 

formatos de discurso globais e locais; 5) análise de realizações linguísticas específicas, por 

exemplo, hipérboles, litotes; e 6) análise de contexto. 

Um exemplo de análise, diz van Dijk (2017), terá em conta categorias como (a) 

nomeação (o agente do discurso (sobre quem se fala) é uma pessoa importante? tem seu 

nome destacado ou é referido de forma genérica?); (b) predicação (a caracterização do 

agente e a avaliação feita sobre ele, se ele é bom, é mau, erra ou acerta); (c) sua 

representação no quadro ideológico (nós/eles); (d) as unidades lexicais (quais palavras são 

mais importantes e mais ideológicas? O repertório lexical é típico de algum tipo de 

discurso?); (e) o implícito (o que está implícito e o que é pressuposto sobre o agente?); (f) 

comparações e metáforas (são utilizadas? De que forma?); (g) recomendações ou conselhos 

(são dadas recomendações sobre a situação?); (h) deslocamento da opinião (há uso de 

expressões que deslocam a opinião para outro enunciador, como segundo e na opinião? 

Está sendo usado no sentido de demonstrar a não concordância com aquele discurso ou de 

chancelar seu próprio discurso?); (i) coerência global (quais são os elementos que 

constroem a coerência global do texto?). 
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Os significados, e assim as opiniões, podem também ser postos em destaque ou 

colocados em segundo plano pelas suas expressões. Podem ser expressos também no topo 

(como nos títulos da imprensa), no início de um texto (como nos leads dos relatos 

noticiosos), em posições de tópico (iniciais) nas frases, ou através de um sistema complexo 

de figuras de estilo retóricas (repetição, paralelismo, metáfora, comparação, ironia, litotes, 

etc.), ou o oposto para significados/opiniões que precisam ser postas em segundo plano 

(Van Dijk, 2017, p. 207) 

Em níveis, as unidades lexicais escolhidas para a análise são aquelas palavras que 

"expressem valores ou normas, e que sejam usadas para expressar um julgamento 

valorativo" (Van Dijk, 2017, p. 195). As proposições devem ser analisadas em termos de um 

predicado principal, usualmente interpretado como acontecimento, ação ou propriedade, 

e de argumentos que desempenham papéis semânticos. Cada categoria da proposição - 

como Agente, Predicado e outros - pode ser modificada através de modalidades, como as 

de necessidade ("eles foram obrigados a...", "tiveram que...") e de estruturas sintáticas das 

frases como a passivização de um agente. (Van Dijk, 2017) 

Estes lances funcionais na estratégia global de satisfação do interesse ideológico, 

presentes na maioria dos conflitos sociais e ações (e.g., no discurso racista, sexista, etc.), 

podem ser expressos na escolha de unidades lexicais que implicam avaliações positivas ou 

negativas, bem como na estrutura de proposições completas e suas categorias (como nas 

activas/passivas, etc.) (Van Dijk, 2017, p. 197) 

Dessa forma, segundo Van Dijk (2017), é possível perceber que uma primeira 

estratégia geral para expressão de atitudes partilhadas baseadas no grupo e de ideologias 

através de modelos mentais é a de polarização: apresentar o endogrupo como positivo e o 

exogrupo como negativo a partir de ações descritas na estrutura do já referido "quadrado 

ideológico". 

As proposições podem estar implicadas, quando se presume que sejam conhecidas 

e que possam ser inferidas a partir da primeira proposição, ou podem ser pressupostas e 

usadas estrategicamente para introduzir num texto proposições que podem nem ser 

verdadeiras. 
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No nível discursivo concreto das sequências das proposições, é possível falar nas 

descrições. Os acontecimentos podem ser descritos em vários níveis de detalhamento, da 

generalidade à especificidade. A coerência local, ou seja, a propriedade das sequências de 

frases ou de proposições no texto e por que razão elas se agrupam é uma das condições 

semânticas cruciais da textualidade, segundo Van Dijk (2017). Esse agrupamento pode 

envolver relações causais ou condicionais e uma proposição pode ser uma generalização, 

uma especificação, uma comparação, um contraste ou um exemplo de outra proposição. 

A coerência global é outro detalhe constituinte da coerência geral, e é definida pelos 

tópicos dos parágrafos. "Esses tópicos podem ser descritos como as macroestruturas 

semânticas derivadas de microestrutura locais com regras específicas de identificação" (Van 

Dijk, 2017, p. 201). 

Outra estratégia ideológica que se coloca são os lances semânticos chamados 

desmentidos, usados como prefácios estratégicos para a parte negativa do texto, onde 

algumas estratégias são empregadas: a negação aparente ("eu não tenho nada contra, 

mas…"), a concessão aparente ("há refugiados esforçados, mas..."), a empatia aparente 

("eles têm problemas, é claro, mas...") e outros. As estratégias em que esses lances se 

baseiam visam controlar o que os interlocutores pensarão sobre o enunciador. 

Algumas estratégias ideológicas globais podem ser traduzidas em estruturas 

semânticas em um texto. São elas: o volume de proposições (detalhamento) que 

caracterizam o acontecimento; a importância atribuída a uma proposição (sua organização 

a nível das macroestrutura ou das microestruturas); relevância para os utilizadores da 

linguagem ou participantes, controlada por modelos contextuais; a implicação ou 

explicitação, ou seja, a presença ou ausência de informação dos modelos; a atribuição, ou 

seja, a forma como os atos são atribuídos aos atores, seja a agência, a responsabilidade ou 

a culpa; e a perspectiva ou a posição do falante. (van Dijk, 2017) 

...os falantes ou escritores podem realçar as nossas coisas boas ao topicalizarem 

significados positivos, ao usarem elementos lexicais positivos em autodescrições e 

ao fornecerem mais detalhes sobre acções boas e poucos detalhes sobre acções más 

(através da hipérbole e das metáforas positivas), deixando implícitas as nossas 
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propriedades negativas ou pondo em segundo plano a nossa agência em actos 

negativos através de frases passivas ou nominalizações. Como veremos abaixo, estes 

aspectos formais ou do significado do discurso dominante não só expressam e 

aplicam poder, mas estão também orientados para a construção de modelos 

mentais desejados e representações sociais, isto é, para influenciar, manipular ou 

controlar a mente. (van Dijk, 2017, p. 47) 

Van Dijk (2017) elenca algumas sugestões práticas para fazer a análise ideológica: 

examinar o contexto do discurso; analisar os grupos, relações de poder e conflitos que estão 

envolvidos; explicitar o pressuposto e o implicado; e examinar todas as estruturas formais 

que salientam ou refutam opiniões de grupo polarizadas. O contexto é particularmente 

importante, segundo Van Dijk (2017), pois ele define a dimensão ideológica dos actos de 

fala envolvidos, por exemplo, avisos como um meio de pôr em prática o poder. Por isso, é 

necessário, na análise ideológica, descrever o contexto comunicativo - os objetivos do 

evento comunicativo, o gênero, a audiência, a localização, etc., assim como buscar 

expressões no texto que digam respeito a categorias que definem interesses e identidade 

de grupo ao qual o autor pertence. Como as opiniões ideológicas não estão sempre 

expressas de forma clara - podem estar implícitas, pressupostas, escondidas, negadas ou 

podem ser dadas como adquiridas -, é necessário analisar a estrutura semântica do texto 

para desvendar as formas de implicação, indirectos ou de negação (Van Dijk, 2017). 

A abordagem histórico-discursiva proposta por Wodak (2001), em três dimensões, 

se dá da seguinte forma: primeiro, se estabelecem os conteúdos específicos ou tópicos de 

um discurso em particular, como racismo, antissemitismo, nacionalismo; em segundo lugar, 

investigam-se as estratégias discursivas e argumentativas; e por fim, os meios linguísticos e 

as realizações linguísticas atreladas ao contexto e que revelam, por exemplo, estereótipos 

de discriminação. 

Wodak (2001) propõe analisar as seguintes estratégias discursivas: 1) nomeação, 

onde os dispositivos linguísticos de interesse são a categorização de membros, metáforas e 

metonímias e sinédoques; 2) predicação, ou seja, atribuições avaliativas estereotipadas de 

traços positivos ou negativos e predicados implícitos ou explícitos; 3) argumentação, usada 

para justificar a inclusão ou exclusão política; 4) perspectiva, enquadramento ou 
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representação do discurso, que utilizam meios de relato, descrição, narração ou citação de 

eventos e enunciados; 5) intensificação e mitigação, para controlar a força ilocucionária dos 

enunciados. (Wodak, 2001) 

A partir das proposições dos autores, e diante da impossibilidade prática de realizar 

uma análise pormenorizada de todas as categorias elencadas, vamos utilizar o seguinte 

modelo para realizar a análise do objeto proposto, cujas categorias de análise serão: 

Tabela 3 - Categorias da análise qualitativa a partir da ACD 

Categorias Descrição da categoria 

Tópicos Sobre o que versa o discurso, a relevância social dos tópicos no 

discurso, na interacção e na estrutura social, que definem o 

rumo a seguir pelos falantes, organizações e grupos; 

Modelos contextuais A relação das estruturas dos discursos com as estruturas dos 

contextos locais e globais, definidos pelas estruturas sociais, 

políticas, culturais e históricas e pelas características da situação 

imediata, interaccional, em que um evento comunicativo tem 

lugar; 

Interdiscursividade Os gêneros a que pertence o discurso e as referências a outros 

discursos; 

Unidades lexicais Os significados das palavras, as estruturas das proposições e da 

coerência e outras relações entre proposições; 

Significados locais e 

globais 

Onde se observam especialmente formas de significados 

implícitos ou indiretos, como implicações, pressuposições, 

alusões, imprecisões, omissões e polarizações; o que está 

implícito e o que é pressuposto sobre o agente. Também serão 

avaliados o posicionamento dos tópicos - se ele está topo (como 

nos títulos da imprensa), no início de um texto (como nos leads 

dos relatos noticiosos), em posições de tópico (iniciais) nas 
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frases, ou através de um sistema complexo de figuras de estilo 

retóricas (repetição, paralelismo, metáfora, comparação, 

ironia, litotes, etc.), ou o oposto para significados/opiniões que 

precisam ser postas em segundo plano; 

Formas locais A sintaxe das frases e as relações formais entre orações ou 

frases em sequências de ordenação, primazia, relações 

pronominais, voz activa-passiva, nominalizações e um conjunto 

de outras características formais das frases e sequências, a 

transitividade, impessoalidade e passividade; 

Estruturas genéricas As ideias que repetem várias vezes e as palavras que têm uma 

carga ideológica mais forte, e a observação se repertório lexical 

é típico de algum tipo de discurso; 

Estratégias 

discursivas 

Nomeação (a observação se o agente do discurso - sobre quem 

se fala - é uma pessoa importante, seu tem seu nome destacado 

ou é referido de forma genérica), predicação (a caracterização 

do agente e a avaliação que é feita sobre ele - se ele é bom, é 

mau, erra ou acerta), argumentação, enquadramento (a partir 

de que ponto de vista ele é retratado) e intensificação ou 

mitigação (a ênfase dada em cada elemento que caracteriza o 

sujeito); 

Estratégias 

ideológicas globais 

O volume de proposições (detalhamento) que caracterizam o 

acontecimento; a importância atribuída a uma proposição (sua 

organização a nível das macroestruturas ou das 

microestruturas); relevância para os utilizadores da linguagem 

ou participantes, controlada por modelos contextuais; a 

implicação ou explicitação, ou seja, a presença ou ausência de 

informação dos modelos; a atribuição, ou seja, a forma como os 

atos são atribuídos aos atores, seja a agência, a 
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responsabilidade ou a culpa; a perspectiva ou a posição do 

falante; e as representações de nós (endogrupos) e deles 

(exogrupos), a partir da aplicação do quadrado ideológico; 

Deslocamento da 

opinião 

A análise se há uso de expressões que deslocam a opinião para 

outro enunciador, como segundo e na opinião; e se isso está 

sendo usado no sentido de demonstrar a não concordância com 

aquele discurso ou de chancelar seu próprio discurso. 

 

Essas categorias servirão como base de análise para que possamos responder à 

pergunta de investigação: quais são as estratégias discursivas de emissores de fake news e 

de jornalistas profissionais para influenciar a opinião pública? Ao refletir sobre todas as 

inferências, vamos testar nossas hipóteses de que existe uma disputa discursiva entre 

emissores de fake news e mídia tradicional, que também é de poder; de que o discurso do 

jornalismo tradicional em meio a essa guerra será direcionado para a busca da reafirmação 

da credibilidade; e de que o comportamento mais provável da rede durante os meses que 

antecedem as eleições é de guerra narrativa com forte influência das fake news sobre a 

tomadas de decisão e de escolha de candidatos. 

 

6.4. Análise qualitativa da amostra e discussão dos resultados 

 A partir dos 40 artigos que compõem a amostra, 8 delas foram selecionadas para a 

análise qualitativa. Elas foram escolhidas de forma aleatória entre aquelas que citam e/ou 

simulam notícias de veículos jornalísticos tradicionais, ou por ser uma publicação de um 

veículo que se define como jornalístico. Esse recorte foi realizado por causa dos objetivos 

desta dissertação, que, de forma simplificada, visa analisar a relação entre as fake news e o 

jornalismo. Os artigos que serão analisados serão: 

 

Tabela 4 - Debunkings selecionados para análise 
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Data Id. Título da notícia Link 

04/09/2018 A1 

É #FAKE que livro citado por 

Bolsonaro no JN é o que 

aparece com carimbo de escola 

de Maceió 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/09/04/e-fake-que-

livro-citado-por-bolsonaro-no-jn-e-o-

que-aparece-com-carimbo-de-escola-

de-maceio.ghtml 

21/09/2018 A4 

É #FAKE print de texto que diz 

que Jean Wyllys foi convidado 

por Haddad para ser ministro 

da Educação em eventual 

governo 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/09/21/e-fake-print-

de-texto-que-diz-que-jean-wyllys-foi-

convidado-por-haddad-para-ser-

ministro-da-educacao-em-eventual-

governo.ghtml 

21/09/2018 A5 

É #FAKE capa da revista Veja 

sobre escândalo das pesquisas 

eleitorais compradas 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/09/21/e-fake-capa-

da-revista-veja-sobre-escandalo-das-

pesquisas-eleitorais-compradas.ghtml 

27/09/2018 A12 

É #FAKE que revistas 

publicaram capas com 

declarações de diretor da OEA 

sobre fraudes nas urnas 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/09/27/e-fake-que-

revistas-publicaram-capas-com-

declaracoes-de-diretor-da-oea-sobre-

fraudes-nas-urnas.ghtml 

29/09/2018 A15 

É #FAKE documento atribuído 

ao Exército que exige perícia 

nas urnas eletrônicas antes e 

depois das eleições 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/09/29/e-fake-

documento-atribuido-ao-exercito-que-

exige-pericia-nas-urnas-eletronicas-

antes-e-depois-das-eleicoes.ghtml 

01/10/2018 A20 

É #FAKE mensagem que cita a 

Globo e diz que manifestação 

pró-Bolsonaro é a maior da 

história 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/10/01/e-fake-

mensagem-que-diz-que-manifestacao-

pro-bolsonaro-e-a-maior-da-

historia.ghtml 

04/10/2018 A32 

É #FAKE print de post que diz 

que Procuradoria Geral da 

República indeferiu 

candidatura do deputado Iran 

Lima 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/10/04/e-fake-print-

de-post-que-diz-que-procuradoria-

geral-da-republica-indeferiu-

candidatura-do-deputado-iran-

lima.ghtml 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/04/e-fake-que-livro-citado-por-bolsonaro-no-jn-e-o-que-aparece-com-carimbo-de-escola-de-maceio.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/04/e-fake-que-livro-citado-por-bolsonaro-no-jn-e-o-que-aparece-com-carimbo-de-escola-de-maceio.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/04/e-fake-que-livro-citado-por-bolsonaro-no-jn-e-o-que-aparece-com-carimbo-de-escola-de-maceio.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/04/e-fake-que-livro-citado-por-bolsonaro-no-jn-e-o-que-aparece-com-carimbo-de-escola-de-maceio.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/04/e-fake-que-livro-citado-por-bolsonaro-no-jn-e-o-que-aparece-com-carimbo-de-escola-de-maceio.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-print-de-texto-que-diz-que-jean-wyllys-foi-convidado-por-haddad-para-ser-ministro-da-educacao-em-eventual-governo.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-print-de-texto-que-diz-que-jean-wyllys-foi-convidado-por-haddad-para-ser-ministro-da-educacao-em-eventual-governo.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-print-de-texto-que-diz-que-jean-wyllys-foi-convidado-por-haddad-para-ser-ministro-da-educacao-em-eventual-governo.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-print-de-texto-que-diz-que-jean-wyllys-foi-convidado-por-haddad-para-ser-ministro-da-educacao-em-eventual-governo.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-print-de-texto-que-diz-que-jean-wyllys-foi-convidado-por-haddad-para-ser-ministro-da-educacao-em-eventual-governo.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-print-de-texto-que-diz-que-jean-wyllys-foi-convidado-por-haddad-para-ser-ministro-da-educacao-em-eventual-governo.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-capa-da-revista-veja-sobre-escandalo-das-pesquisas-eleitorais-compradas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-capa-da-revista-veja-sobre-escandalo-das-pesquisas-eleitorais-compradas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-capa-da-revista-veja-sobre-escandalo-das-pesquisas-eleitorais-compradas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/21/e-fake-capa-da-revista-veja-sobre-escandalo-das-pesquisas-eleitorais-compradas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/27/e-fake-que-revistas-publicaram-capas-com-declaracoes-de-diretor-da-oea-sobre-fraudes-nas-urnas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/27/e-fake-que-revistas-publicaram-capas-com-declaracoes-de-diretor-da-oea-sobre-fraudes-nas-urnas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/27/e-fake-que-revistas-publicaram-capas-com-declaracoes-de-diretor-da-oea-sobre-fraudes-nas-urnas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/27/e-fake-que-revistas-publicaram-capas-com-declaracoes-de-diretor-da-oea-sobre-fraudes-nas-urnas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/27/e-fake-que-revistas-publicaram-capas-com-declaracoes-de-diretor-da-oea-sobre-fraudes-nas-urnas.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/29/e-fake-documento-atribuido-ao-exercito-que-exige-pericia-nas-urnas-eletronicas-antes-e-depois-das-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/29/e-fake-documento-atribuido-ao-exercito-que-exige-pericia-nas-urnas-eletronicas-antes-e-depois-das-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/29/e-fake-documento-atribuido-ao-exercito-que-exige-pericia-nas-urnas-eletronicas-antes-e-depois-das-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/29/e-fake-documento-atribuido-ao-exercito-que-exige-pericia-nas-urnas-eletronicas-antes-e-depois-das-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/09/29/e-fake-documento-atribuido-ao-exercito-que-exige-pericia-nas-urnas-eletronicas-antes-e-depois-das-eleicoes.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/01/e-fake-mensagem-que-diz-que-manifestacao-pro-bolsonaro-e-a-maior-da-historia.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/01/e-fake-mensagem-que-diz-que-manifestacao-pro-bolsonaro-e-a-maior-da-historia.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/01/e-fake-mensagem-que-diz-que-manifestacao-pro-bolsonaro-e-a-maior-da-historia.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/01/e-fake-mensagem-que-diz-que-manifestacao-pro-bolsonaro-e-a-maior-da-historia.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/01/e-fake-mensagem-que-diz-que-manifestacao-pro-bolsonaro-e-a-maior-da-historia.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/04/e-fake-print-de-post-que-diz-que-procuradoria-geral-da-republica-indeferiu-candidatura-do-deputado-iran-lima.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/04/e-fake-print-de-post-que-diz-que-procuradoria-geral-da-republica-indeferiu-candidatura-do-deputado-iran-lima.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/04/e-fake-print-de-post-que-diz-que-procuradoria-geral-da-republica-indeferiu-candidatura-do-deputado-iran-lima.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/04/e-fake-print-de-post-que-diz-que-procuradoria-geral-da-republica-indeferiu-candidatura-do-deputado-iran-lima.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/04/e-fake-print-de-post-que-diz-que-procuradoria-geral-da-republica-indeferiu-candidatura-do-deputado-iran-lima.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/04/e-fake-print-de-post-que-diz-que-procuradoria-geral-da-republica-indeferiu-candidatura-do-deputado-iran-lima.ghtml
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06/10/2018 A40 

É #FAKE que candidato a vice 

de Bolsonaro propôs confisco 

da poupança 

https://g1.globo.com/fato-ou-

fake/noticia/2018/10/06/e-fake-que-

candidato-a-vice-de-bolsonaro-propos-

confisco-da-poupanca.ghtml 

 

 Uma primeira análise exploratória em toda a amostra revelou que o próprio veículo 

jornalístico do Grupo Globo classifica diversos tipos de informação como fake news, 

incluindo conteúdos que não tem relação com o texto jornalístico como postagens de redes 

sociais como Facebook e Twitter, vídeos do Youtube, mensagens de Whatsapp e imagens 

montadas com frases, entre outros. Esse tipo de classificação contribui para borrar os 

limites entre o que é informação credível e o que é opinião ou comentário pessoal, sem 

cunho jornalístico, atribuindo um valor de notícia a, por exemplo, uma mensagem enviada 

por um indivíduo a um grupo de amigos contendo um comentário sobre fatos políticos. Em 

nossa visão, é possível compreender o objetivo do veículo jornalístico ao desmentir 

informações incorretas que circulam em redes sociais, no entanto ao elevar qualquer 

mensagem a um status de "fake news" o veículo jornalístico pode estar desqualificando seu 

próprio trabalho. 

 Entre os artigos selecionados para a análise, podemos perceber que um cita o Jornal 

Nacional (A1), dois simulam notícias do portal G1 (A4 e A32), dois simulam capas da revistas 

como a Veja (A5 e A12), dois se referem a artigos de sites pretensamente jornalísticos (A15 

e A40) e um cita uma reportagem da Globo News (A20). O contexto político brasileiro nos 

permite argumentar que o Grupo Globo tem sido alvo de diversos grupos políticos, que lhe 

atribuíram a alcunha de "Globo Lixo". No entanto, não é possível afirmar a partir desta 

análise que a maior parte das fake news de forma geral se referem a materiais jornalísticos 

do Grupo Globo. Na amostra selecionada, cujas matérias já passaram previamente por uma 

seleção do Grupo Globo, há predominância desses veículos. 

 Podemos observar também, a partir desta exploração inicial, que todos esses artigos 

que trazem informação falsa utilizam o formato jornalístico, o nome do veículo jornalístico 

ou montagem simulando o próprio layout do meio para se apropriar da credibilidade deles 

e, dessa forma, parecer verdadeiro. 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/06/e-fake-que-candidato-a-vice-de-bolsonaro-propos-confisco-da-poupanca.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/06/e-fake-que-candidato-a-vice-de-bolsonaro-propos-confisco-da-poupanca.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/06/e-fake-que-candidato-a-vice-de-bolsonaro-propos-confisco-da-poupanca.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/06/e-fake-que-candidato-a-vice-de-bolsonaro-propos-confisco-da-poupanca.ghtml
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 Outra observação importante é que os debunkings trazem, sempre nos primeiros 

parágrafos, a indicação de que aquela informação que está sendo analisada é falsa, ou 

"#FAKE". Ou seja, logo no início dos artigos, o Grupo Globo já caracteriza aquela informação 

que será relatada como mentirosa. O mesmo ocorre nos títulos dos desmentidos: a 

expressão "É #FAKE" inicia os títulos de todos os artigos analisados. 

 Após essas observações iniciais, vamos realizar uma análise pormenorizada e 

aprofundada de cada artigo, observando tanto o discurso do Grupo Globo quanto o discurso 

da fake news contida no debunking. É importante explicar que nestas análises vamos nos 

referir ao site G1 como "o jornal", "o site" ou "o portal". 

 

6.4.1. A1 - É #FAKE que livro citado por Bolsonaro no JN é o que aparece 

com carimbo de escola de Maceió 

 O primeiro artigo da nossa amostra é um debunking que se refere a uma entrevista 

realizada pelo então candidato Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional (JN) e a um post feito pelo 

filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, no Facebook. Na entrevista ao JN, 

Bolsonaro afirmou que o livro "Aparelho Sexual e Cia - Um guia inusitado para crianças 

descoladas", de Hélène Bruller, fazia parte do programa "Escola Sem Homofobia", que ficou 

conhecido como "kit gay", o que foi desmentido pelo Ministério da Educação. Eduardo, por 

sua vez, postou em seu Facebook: "Livro que Bolsonaro tentou mostrar no Jornal Nacional 

com carimbo de escola pública. Ué, mas não era mentira do Bolsonaro?". Ele, no entanto, 

mostrou outro livro na foto que acompanha o post, neste caso o livro "Sexo não é bicho-

papão", de Marcos Ribeiro, com o carimbo da Escola Municipal Major Bonifácio Silveira, o 

que torna falsa a informação em questão, uma vez que não era o livro mostrado por 

Bolsonaro que continha o carimbo da escola. 

 A iniciar a análise pelo post do deputado Bolsonaro, podemos observar que o tópico 

principal do discurso se refere a outro discurso, uma entrevista proferida por Bolsonaro no 

JN, de forma a apoiá-lo supostamente fornecendo mais provas de que o entrevistado falava 

a verdade na televisão. A entrevista foi realizada no contexto da campanha eleitoral, como 

uma oportunidade de o candidato mostrar suas propostas e o que pensa. Ao revelar as 
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fotografias, Eduardo confirmaria, com provas referenciais, que o discurso do pai estava 

correto, o que serve, dentro do campo do discurso político, aos interesses eleitorais do 

grupo uma vez que Bolsonaro seria visto como alguém que não mente e que revela fatos 

ocultos ao seu eleitor, revelando uma suposta manipulação que escolas públicas estariam 

realizando nas crianças. Ao mesmo tempo que Eduardo reforça a credibilidade do agente 

do discurso, ele diz, com a frase "Ué, mas não era mentira do Bolsonaro?", que aqueles que 

lhe fazem oposição - se analisarmos o contexto, é possível depreender que essa observação 

inclui a Globo - o acusam falsamente de mentir. 

 Inicialmente, percebemos que a fake news não se trata de um artigo jornalístico, 

mas de um tweet realizado por um político no contexto da campanha política. Portanto, 

não podemos falar sobre gêneros jornalísticos, e sim, de que a peça analisada utiliza 

elementos e a linguagem do discurso político. 

A relevância do tópico para os participantes, controlada por modelos contextuais, 

está justamente na polêmica em que o referido livro está inserido. Bolsonaro e seus 

seguidores trouxeram, durante toda a campanha eleitoral, diversos temas da esfera moral 

para debate, entre eles o que foi nomeado como ideologia de gênero, uma expressão 

bastante difundida nos meios conservadores e que carrega um sentido pejorativo. 

Supostamente as escolas públicas ensinam às crianças do sexo masculino a adotarem 

papeis tradicionalmente femininos como brincar de bonecas ou utilizar roupas rosas, assim 

como assumir uma identidade feminina, e vice-versa. Em uma visão distorcida e 

radicalizada, as escolas estariam ensinando os meninos a serem mulheres ou a se tornarem 

homossexuais e vice-versa. Em um país predominantemente religioso e conservador como 

o Brasil, esse é um tema que desperta muita revolta, já que as crianças estariam 

supostamente sendo sexualizadas e convertidas a homossexualidade ou à 

transsexualidade, o que é considerado um grave pecado pelas igrejas. Enquanto uma parte 

da sociedade, que tem uma visão liberal sobre temas morais, debate que a sociedade é 

construída a partir de uma visão machista e patriarcal que precisa ser desconstruída, outra 

parte conservadora acredita que esses valores precisam ser mantidos, o que naturalmente 

gera muita polêmica. Esse embate e mais especificamente o discurso conservador está 

presente como interdiscurso dentro do que dizem Bolsonaro e Eduardo. Dessa forma, ao 
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construir a imagem de Bolsonaro como alguém credível e verdadeiro e ao polarizar seus 

opositores, Eduardo propõe, de forma implícita, que quem mente são os liberais. É possível 

perceber que esse discurso se enquadra na dinâmica da campanha eleitoral mas também 

se enquadra em um debate maior, comumente apresentado nas falas de líderes de direita 

não só do Brasil como também do mundo. 

 No nível dos significados locais, podemos perceber que quando Eduardo diz "Livro 

que Bolsonaro tentou mostrar no Jornal Nacional com carimbo de escola pública", ele utiliza 

a expressão "tentou mostrar", sugerindo de forma implícita que a imprensa não lhe deu 

espaço para se expressar da forma como ele gostaria, assim como coloca o pai no papel de 

vítima de uma imprensa que quer derrubá-lo. Na segunda frase, quando ele diz "Ué, mas 

não era mentira do Bolsonaro?", a palavra mentira é a que traz maior carga ideológica, 

colocando Bolsonaro no papel de uma pessoa que é injustamente acusada de mentir, 

quando está falando a verdade. Dessa forma, percebemos que nestas duas sentenças, 

Eduardo cria uma polarização Nós x Eles, colocando de um lado o endogrupo, que são os 

conservadores, que falam a verdade e que são vítimas de acusações injustas e de censura, 

em contraposição ao exogrupo que são os liberais que mentem, fazem acusações 

injustificadas e que ainda querem prejudicar as crianças brasileiras. 

O posicionamento dos tópicos reforça essa polarização, uma vez que primeiro 

Bolsonaro e seu endogrupo é representado como vítimas de um sistema que tenta lhes 

calar e depois o exogrupo é atacado, ao mesmo tempo que é pressupondo que os 

opositores a Bolsonaro são os verdadeiros mentirosos. 

O agente do discurso é nomeado a partir de seu sobrenome, Bolsonaro, a forma 

como ele é popularmente conhecido, revelando que ele é uma pessoa importante, uma vez 

que tem seu nome destacado e não é referido de forma genérica. Como falamos, ele é 

caracterizado como vítima de um sistema que tenta lhe censurar e que lhe imputa 

injustamente a pecha de mentiroso, ou seja, ele é bom e luta contra um sistema injusto. Ele 

é, portanto, retratado a partir de um ponto de vista do herói injustiçado. 

 Podemos analisar ainda que na segunda frase, a ironia é utilizada como estratégia 

de argumentação. Quando Eduardo diz "Ué, mas não era mentira do Bolsonaro?", ele quer 
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dizer o contrário, que Bolsonaro não mente sobre o tema. Com a palavra "ué", Eduardo 

expressa surpresa com o que irá falar a seguir. Quando diz "mas não era mentira do 

Bolsonaro", o sujeito está implícito e é difuso, em referência a todos aqueles que já 

disseram que ele é mentiroso. 

É possível também observar que a construção da frase coloca Bolsonaro de forma 

passiva em relação à mentira. Eduardo utilizar a ordem direta na oração, como em "mas 

não é Bolsonaro quem mente?", o que implicaria a mentira diretamente ao sujeito do 

discurso. Ele optou, no entanto, por usar a expressão "mentira de Bolsonaro", que é uma 

forma mais suave de se referir ao tema. 

 Prosseguindo para a análise do debunking, percebemos que o tópico principal do 

artigo é o conteúdo da postagem de Eduardo Bolsonaro, ou seja, a afirmação sobre o 

carimbo da escola pública em um livro, supostamente aquele mostrado por Bolsonaro na 

entrevista realizada ao JN. É importante dizer que a matéria não é assinada por um 

jornalista específico, mas por "O Globo". 

É relevante observar que, logo no título, o tópico analisado já é caracterizado como 

falso (#FAKE). A palavra é utilizada antes mesmo de o assunto sobre o qual o artigo versa 

ser apresentado. O artigo começa contextualizando o leitor sobre a postagem e sobre a 

entrevista de Bolsonaro, e em seguida diz que o que foi divulgado por Eduardo Bolsonaro 

teve um grande alcance e, por isso, será analisado no debunking. O jornalista reafirma a 

importância de desmentir aquela informação ao revelar que ela chegou a muitas pessoas, 

utilizando o recurso da ênfase ao pôr no texto duas expressões sobre isso, "viralizou nas 

redes sociais nos últimos dias" e que ela tem "mais de 11 mil compartilhamentos no 

Facebook". 

Ao contextualizar a entrevista do presidenciável ao JN, o jornal cita que o uso do 

livro referido por Bolsonaro no programa "Escola Sem Homofobia", que ficou conhecido 

como "kit gay", foi desmentido pelo Ministério da Educação. Ou seja, já no primeiro 

parágrafo, o jornalista refere que Bolsonaro mentiu na entrevista ao JN, utilizando a maior 

autoridade em educação no país. Ao mesmo tempo, reafirma a credibilidade do Grupo 

Globo, que checa informações que divulga. É curioso que, embora o tópico principal seja a 
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postagem de Eduardo, a primeira informação esclarecida no artigo é a entrevista de 

Bolsonaro ao JN. No entanto, é preciso observar que o contexto completo da postagem só 

seria completamente compreendido se essa explicação fosse realizada antes. 

No parágrafo seguinte, o jornal desmente a postagem do filho de Bolsonaro e o 

nomeia como "candidato à reeleição na Câmara". É importante lembrar que existe uma 

visão, no Brasil, de que políticos são mentirosos e desonestos de forma geral. A seguir, sua 

fala é classificada como falsa, ou "#FAKE", o que o coloca de forma indireta como um 

político mentiroso que busca um novo mandato, um alerta para os eleitores brasileiros. O 

artigo diz que ele "endossou críticas ao programa que não chegou a ser colocado em prática 

pelo Ministério da Educação (MEC)". Ao endossar críticas de Bolsonaro, que já foi 

representado como alguém que não diz a verdade, o jornal coloca os dois do mesmo lado 

como políticos que não falam a verdade. Ao dizer que o programa "não chegou a ser 

colocado em prática", o jornal minimiza a preocupação de Bolsonaro e de seu filho com o 

projeto, opondo-se ao discurso deles que coloca muita atenção no assunto. O jornalista 

poderia dizer "não foi colocado em prática", mas utiliza uma estratégia de mitigação para 

reduzir ainda mais a importância do programa, ao dizer que ele "não chegou" a ser 

concretizado. O desmentido, portanto, está posicionado logo no início do texto. 

Só após falar sobre a entrevista de Bolsonaro, minimizar a importância do programa 

sobre o qual os dois versam e classificar o que Eduardo fala como mentira, o jornal explica 

o que de fato está incorreto na postagem - que a foto compartilhada por Eduardo não 

mostra o livro citado por Bolsonaro no JN. 

A polarização não está tão explícita no artigo quanto na postagem de Eduardo, no 

entanto é possível perceber que os dois políticos são caracterizados como o exogrupo, 

aqueles que mentem e enganam os eleitores, enquanto o jornal e o Ministério da Educação 

são o endogrupo, que prezam pela correção e pela verdade. Percebemos que o 

enquadramento feito do sujeito do discurso é sempre negativo. É possível observar também 

que a voz utilizada no debunking é activa, com todas as ações sendo atribuídas 

directamente aos falantes. 
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O jornal vai buscar também outras fontes que confirmam o seu desmentido: a escola 

e a secretaria de Educação que gere a escola. Vemos que o jornal utiliza a estratégia 

argumentativa da comprovação, ao utilizar diversas provas para reforçar seu ponto de vista.  

O ponto de vista da escola é expressado a partir de uma nota em sua página do 

Facebook. O artigo diz que "o livro estava, de fato, no acervo da sala de leitura da escola", 

ou seja, parte da informação trazida por Eduardo era verdadeira. A expressão "de fato" 

reforça a ideia de que nem tudo o que ele divulgou era mentira, uma estratégia para mitigar 

a força de sua argumentação contrária ao que Eduardo divulgou, o que seria provado pela 

foto que está no post. 

No entanto, o livro "não foi utilizado pela equipe docente da instituição", diz o 

jornal, novamente mitigando a importância do livro naquele contexto. Em seguida, entre 

parênteses, o jornal diz "leia nota na íntegra ao final deste texto", um deslocamento da 

opinião para outro enunciador, usado para chancelar seu próprio discurso. 

Em seguida, a Secretaria Municipal de Educação de Maceió e o Ministério da 

Educação se manifestam. A fala da Secretaria e do MEC são diretas, negando que o que 

Eduardo diz é verdade. A secretaria diz que "nenhum dos dois livros apontados na 

publicação … faz parte do acervo", uma ênfase ao tema, uma vez que o jornalista poderia 

dizer que "os livros apontados não fazem parte do acervo". Além disso, foi escolhida a 

palavra "ressalta", mais forte que outras como "informa" ou "explica", por exemplo. Já o 

Ministério da Educação logo "nega" que o livro tenha sido distribuído às escolas, 

corroborando o discurso do jornal contra a postagem de Eduardo. 

Observamos nos significados locais e globais do debunking, portanto, a repetição de 

elementos que vão reforçar o desmentido, uma estratégia de intensificação: a posição do 

MEC sobre o livro citado por Bolsonaro, a afirmação de que o programa não foi posto em 

prática, a revelação de que o livro citado por Bolsonaro não é o mesmo que aparece na foto 

divulgada por Eduardo e o posicionamento das três fontes consultadas. A repetição é 

percebida nas frases utilizadas, um grande volume de frases que detalham o 

posicionamento do autor do discurso: "o que foi desmentido pelo Ministério da Educação", 

"o programa que não chegou a ser colocado em prática", "Livro não é o citado por Bolsonaro 
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no JN", "não foi utilizado pela equipe docente", "nenhum dos dois livros apontados na 

publicação de Eduardo Bolsonaro faz parte do acervo didático" e "O Ministério da Educação 

(MEC) nega que o livro tenha sido distribuído". 

 

6.4.2. A4 - É #FAKE print de texto que diz que Jean Wyllys foi convidado por 

Haddad para ser ministro da Educação em eventual governo 

 O segundo artigo é desmentido de uma imagem que parece a foto da tela de uma 

computador que contém uma suposta notícia do portal G1, onde se lê o título "Jean Wyllys 

confirma convite de Haddad para ser Ministro da Educação em eventual governo do 

petista" e o subtítulo "O Deputado do PSOL confirmou o convite, e deve compor a pasta. 

Também são especulados os nomes de Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, Ciro Gomes e de 

Lula para compor ministérios." 

 A começar a análise pela foto em questão, percebemos que trata-se de uma 

informação sobre um convite de um dos candidatos à presidência, Fernando Haddad, ao 

deputado Jean Wyllys para compor um eventual ministério. É importante contextualizar 

que a notícia, que relata um fato que não aconteceu, caso fosse verdadeira, seria bastante 

relevante para o cenário eleitoral, dando o contexto em que se encontrava o país em 2018. 

Durante o período eleitoral, o deputado Jean Wyllys foi um dos políticos mais atacados por 

representar a luta dos homossexuais por direitos. Graças a essa militância, também é um 

político bastante rejeitado por setores mais conservadores do eleitorado, tendo sofrido 

diversas ameaças. Mais uma vez, vemos que estamos diante de um tema moral, já que o 

eventual Ministro da Educação do país defenderia os direitos dos homossexuais neste cargo 

que cuida diretamente do futuro das crianças do país. 

 É possível ver que a imagem simula perfeitamente uma notícia do site G1, não só 

porque foi utilizado o mesmo layout do portal de notícias, mas também porque, ao analisar 

suas estruturas genéricas, é possível perceber que a linguagem utilizada é a jornalística. É 

um texto que se enquadra no gênero da reportagem jornalística que traz até mesmo a 

assinatura de um repórter ("Bernardo Coram, do G1 Brasília"). Todos esses elementos são 
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utilizados para corroborar com a veracidade da imagem enquanto informação jornalística 

fiável. 

Observamos que o título da suposta notícia diz que "Jean Wyllys confirma convite", 

o que pressupõe que o deputado já havia sido convidado e que estaria reforçando que 

houve interesse em seu nome para a vaga de ministro. Ele não foi apenas convidado para o 

ministério, como também ele confirmou o convite. A frase seguinte traz a figura de estilo 

retórica da repetição, já que se diz que o deputado "confirmou o convite" e que ele deve 

aceitá-lo, em uma clara uma estratégia de intensificação. 

 Vê-se que as três frases têm uma relação de complementaridade entre elas, onde o 

título anuncia o fato, a primeira frase do subtítulo o reforça e a segunda traz mais 

informações sobre o mesmo assunto, no caso, a composição dos eventuais ministérios de 

Haddad. O foco da informação está na concretização quase certa do nome de Wyllys no 

ministério, o que é evidenciado pelo volume de proposições e pela importância atribuída a 

essa proposição, assim como pela repetição da informação. 

A última sentença revela que, enquanto Wyllys já estaria certo no ministério, outros 

nomes de destaque estariam sendo especulados, entre eles dois ex-presidentes do país, 

Dilma Rousseff e Lula, assim como um dos candidatos da corrida eleitoral, Ciro Gomes. 

Certamente, o significado indireto de nomes fortes como esses (e rejeitados por uma 

grande parte do eleitorado) é de que um eventual governo de Haddad seria radicalizado e 

sem espaço para diálogo com quem se opõe a ele. No entanto, pelo posicionamento dos 

tópicos, vemos que o nome mais importante é também o mais polêmico, o de Jean Wyllys. 

Não é possível perceber uma polarização clara no texto, no entanto, se o contexto for 

considerado, podemos dizer que existe uma polarização entre um grupo, que é de Haddad 

e seus futuros ministros, e os opositores a eles. No entanto, ao analisar o texto, não é 

possível determinar quem é o exogrupo e quem é o endogrupo. 

Percebemos ainda que o sujeito do discurso é nomeado como "deputado do Psol", 

uma caracterização que poderá ser boa ou ruim a depender do contexto do receptor da 

mensagem. No caso do eleitorado conservador, o Psol, por ser um dos partidos mais à 

esquerda na política brasileira e com pautas mais progressistas, pode ser considerado um 
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partido a ser evitado. Vemos que os atos são atribuídos diretamente ao deputado Wyllys, 

que confirmou o convite e deve aceitá-lo. Já os outros nomes citados estão sendo 

"especulados", ou seja, são referidos de maneira indireta e passiva. 

Já na análise do debunking, vemos que o texto se inicia da seguinte forma: "Circula 

pelas redes sociais um print como se fosse de uma reportagem publicada pelo G1...", 

indicando que a reportagem não é verdadeira, o que é evidenciado pelo uso da expressão 

"como se fosse". Nesta notícia, o alcance da informação não foi destacado, é referido 

apenas por "circula nas redes sociais", o que não indica se ela foi muito ou pouco 

compartilhada. A ênfase, vemos aqui, está em explicar que a matéria não foi produzida pelo 

G1, e não em quanto ela foi compartilhada. A segunda e a terceira frase da matéria vão no 

mesmo sentido, de reforçar a ideia que aquela reportagem não é do G1. Primeiro, o jornal 

diz que "Nenhuma reportagem com esse conteúdo foi publicada no G1". Depois, lemos a 

explicação de que ela também é uma mentira: "Além disso, a mensagem é #FAKE.". A ênfase 

revela que o jornal usou como estratégia para desconstruir o print primeiro o fato de ter 

sido produzida pelo site, e depois o fato de abarcar um conteúdo que não é verdadeiro. Em 

seguida, mais uma vez, lê-se a mensagem que o jornal quer passar: "Print de matéria do G1 

sobre convite a Wyllys para ser ministro da Educação é falso". 

A reportagem, então, através da estratégia argumentativa da comprovação, traz 

elementos que corroboram o seu ponto de vista: o enquadramento da imagem como algo 

falso. A fala de Wyllys no artigo é reforçada por diversos elementos utilizados para negar a 

veracidade da informação: ele "nega a informação de que ele recebeu e confirmou o 

convite"; ele diz "Essa mensagem é falsa, totalmente falsa", repetindo a palavra falsa, num 

claro esforço de ênfase; o texto diz que Wyllys "diz ser alvo de dezenas de "fake news"", 

caracterizando a informação mais uma vez como falsa. A fala de Haddad também traz 

diversos elementos que reforçam a negativa: o verbo negar, na frase "A assessoria de 

Haddad também nega", o uso de duas palavras negativas dentro da primeira frase das aspas 

que se referem a ele, "não" e "nenhum", na sentença "Não fizemos nenhum convite"; o uso 

repetido da palavra "falsa", em "Essa notícia é falsa"; a negativa de que nomes foram 

escolhidos, na frase "o candidato à Presidência não tem nomes definidos" e a declaração 

de que seria precipitado escolher ministros, mais uma vez alegando que a informação é 
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falsa, quando da frase "Isso seria um atropelo.". A carta final é dada pelo G1 quando, no 

último parágrafo, o site diz que o repórter citado não trabalha mais no portal, lembrando 

que é mais um detalhe que "denota a falsidade do print". 

A defesa da falsidade do artigo é feita de forma explícita nestas sentenças, e o 

detalhamento da informação que se observa na utilização de diversas frases que apontam 

para a mesma tese, da falsidade da informação, torna a mensagem ainda mais clara e direta, 

em uma clara estratégia de intensificação. 

 

6.4.3. A5 - É #FAKE capa da revista Veja sobre escândalo das pesquisas 

eleitorais compradas 

 O próximo artigo é o desmentido de uma capa da revista Veja que traz o título 

“Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Faltando pouco para a eleição, o maior 

escândalo político é divulgado: as pesquisas eleitorais foram compradas. A pergunta é: 

quem encomendou?”. Ainda é possível ler outras mensagens nas chamadas de capa: “dados 

mostram que Bolsonaro sempre esteve à frente”, “PT é o maior beneficiado com a farsa 

eleitoral” e “Lula, mesmo preso, sabia de todo o esquema”. 

 Nesta suposta capa da revista, o tópico principal é a denúncia de uma grande farsa 

nas eleições com objetivo de beneficiar o Partido dos Trabalhadores (PT) em detrimento da 

candidatura de Jair Bolsonaro. O tópico é bastante relevante para o eleitorado de 

Bolsonaro, já que, durante toda a campanha eleitoral (e também após ser eleito, durante 

seu governo), o então candidato denunciou diversas vezes que haveria uma fraude nas 

urnas para que o PT se mantivesse no poder por mais quatro anos, o que não se 

materializou. Observamos que o discurso é típico da dinâmica da campanha política, uma 

vez que começa com um tipo de construção pouco comum nos veículos jornalísticos, 

"Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava", denotando uma opinião muito clara 

e pouco típica do domínio do discurso noticioso do jornalismo, já que o enunciador se 

coloca dentro do discurso quando se diz que "todo mundo suspeitava". Assim como no 

artigo anterior, é uma imagem que simula perfeitamente a capa da revista Veja, no entanto, 

ao analisar suas estruturas genéricas, é possível perceber que o repertório lexical utilizado 
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é o do jogo político. Ainda assim, a emulação do formato jornalístico é utilizada para 

aumentar a credibilidade do que está sendo divulgado. 

 Ao analisar as unidades lexicais, vemos que, primeiro, o discurso introduz sua 

relevância, já que todas as pessoas do país suspeitavam que as pesquisas eram compradas; 

segundo, mostra a importância dessa divulgação: é o maior escândalo político já divulgado. 

A utilização das palavras "todo mundo" e "maior escândalo" revelam isso. A revelação é 

agravada pelo pouco tempo que falta para as eleições. Vemos aqui, claramente, uma 

estratégia de intensificação para tornar a matéria ainda mais impactante. 

Em seguida, o discurso diz "A pergunta é: quem encomendou?", que é uma falsa 

pergunta, já que nas chamadas de capa abaixo já sabemos quem é o responsável pela farsa 

eleitoral: o PT, que é o maior beneficiado, e cujo líder, Lula, sabia de tudo. Vemos, nessas 

chamadas, uma clara separação entre Bolsonaro, que é uma vítima do sistema corrupto e 

que sempre foi o preferido pelos eleitores, e de Lula, que está preso, mas continua de 

dentro da cadeia a comandar um esquema criminoso. Vemos a partir dessas estratégias de 

nomeação e predicação que existe uma estratégia ideológica global de polarização entre o 

endogrupo, de Bolsonaro, que é bom, e o exogrupo, que é o PT e Lula, os maus. Os maus 

carregam toda a culpa de enganar a nação e são diretamente responsabilizados nas frases 

"PT é o maior beneficiado com a farsa eleitoral" e "Lula, mesmo preso, sabia de todo o 

esquema". Este é um caso do bem contra o mal, personificado na disputa entre Bolsonaro 

e o PT pela presidência do país. Já o fato de que Bolsonaro é o preferido dos eleitores é 

confirmado não por ele, mas por "dados" objetivos que mostrariam a verdade, contra os 

quais não há argumentos. 

Vemos também a mesma estratégia de intensificação nas chamadas de capa, 

quando se diz que Bolsonaro "sempre" esteve à frente e que o PT é "o maior" beneficiado, 

assim como Lula sabia "de todo" o esquema. 

 Podemos perceber que está implícito que o PT sempre enganou o eleitorado, 

utilizando de métodos escusos para continuar no poder, e que Bolsonaro é uma vítima 

desse esquema, já que ele sempre esteve à frente, mas o eleitorado nunca soube desse 

fato. Está pressuposto que o PT, há anos, sabota as eleições, e que todos os eleitores tinham 
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uma desconfiança tão grande sobre o tema que já sabiam que a farsa das eleições só 

poderia ser verdadeira. Vemos que o discurso é todo construído no sentido de persuadir o 

receptor a pensar que aqueles que acham que não há farsa eleitoral são alienados. 

Portanto, o significado implícito dessa capa é que se o partido é assim tão corrupto, não 

merece a confiança de nenhum eleitor. 

 O debunking, por sua vez, já caracteriza logo nas duas primeiras frases a falsidade 

da imagem em questão. Como no artigo anterior, o jornal não situa o leitor em relação ao 

alcance da informação, quando diz que a imagem "tem circulado nas redes". Logo se 

percebe a primeira indicação da falsidade da imagem: a imagem mostraria "uma suposta 

capa da revista Veja sobre a revelação de que as pesquisas eleitorais foram compradas". Se 

é suposta, não é verdadeira. A seguir, o jornal decreta, de forma direta: "A capa, no entanto, 

é #FAKE." 

No parágrafo seguinte, ao falar do que está escrito na imagem, o jornal a caracteriza 

como uma "falsa capa", mais uma vez reafirmando o enquadramento da capa no campo da 

mentira. Como de costume, a seguir vemos mais uma vez o resumo da notícia e a 

reafirmação da falsidade do objeto analisado: "Capa da revista Veja sobre compra de 

pesquisas eleitorais é falsa". 

A reportagem começa a mostrar, então, as evidências que comprovam sua tese, 

mais uma vez recorrendo à estratégia argumentativa da comprovação. Ela recorre à 

assessoria de imprensa do Grupo Abril, que "afirmou que a capa é falsa e indicou que a 

edição da revista mais recente, publicada nesta sexta-feira (21), é sobre os 50 anos da Veja". 

Mais uma vez, a capa é caracterizada como falsa, e uma prova referencial é apresentada: o 

tema da capa da Veja não é aquele que consta na imagem. 

Depois, o jornal vai, com diversas sentenças para detalhar seu ponto de vista. e 

fornecer provas irrefutáveis que vão reforçar sua tese sobre a falsidade da imagem 

analisada: quem buscar o site da publicação irá ver que o número da edição e a data que 

aparecem na imagem revelam que esta edição teve uma capa diferente. Utilizando as 

provas referenciais das últimas capas divulgadas no próprio site de Veja, o jornal refuta mais 

uma vez, em uma estratégia de intensificação, que não há "nenhuma semelhante" à 
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imagem divulgada "ou com reportagem sobre o assunto", o que indica novamente, através 

da repetição, que a capa é falsa. Toda a checagem, portanto, vai no sentido de que a capa 

divulgada é falsa, mas não é confirmado se a farsa eleitoral existe ou não. O leitor só sabe 

que não foram feitas reportagens sobre o assunto, portanto, é levado a crer de forma 

indireta que aquele assunto é, assim como a imagem, falso. 

 

6.4.4. A12 - É #FAKE que revistas publicaram capas com declarações de 

diretor da OEA sobre fraudes nas urnas 

Mais uma vez, vemos capas de revistas de circulação nacional, como no artigo 

anterior, sendo alvo de adulteração. O tema também é recorrente na amostra: um suposto 

esquema para fraudar as eleições de 2018. Este é o tópico principal desta fake news, que 

contêm três capas das revistas "Época", "Veja" e "Exame", com declarações atribuídas ao 

diretor do Departamento para a Cooperação e Observação Eleitoral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), Gerardo de Icaza. A imagem chamada de fake news é uma 

montagem com as três capas, em que Icaza assume fraudes nas urnas eletrônicas nas 

eleições. 

Nas capas, lê-se: "E agora PT? Gerardo de Icaza abre a boca e assume fraudes nas 

urnas em favor do PT", na Época; "Bomba! Gerardo de Icaza, diretor da OEA, admitiu 

negociação para fraudar urna eletrônica e colaborar com o PT", no título da Veja, com uma 

chamada com o texto "Fernando Haddad diz ter sido enganado e convoca reunião urgente 

com líderes do partido"; ""O PT é capaz de tudo." Gerardo de Icaza causa polêmica após 

assumir fraude em urnas nas Eleições 2018. PT se desespera.", na Exame. Novamente 

encontramos a relevância do tópico na recorrência do tema durante toda a campanha 

eleitoral, nos discursos do candidato Jair Bolsonaro. O postulante à presidência desafiou 

por diversas vezes a segurança e a fiabilidade das urnas eletrônicas, sugerindo que o PT 

havia armado um esquema, que envolvia fraudar urnas, para se manter no poder por mais 

um mandato. Vemos uma clara relação das estruturas dos discursos com as estruturas 

políticas e sociais brasileiras naquele momento. 
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Nas três capas, é possível observar que a linguagem utilizada é a jornalística, e assim 

como no caso anterior, há uma simulação do formato e do discurso jornalístico nas capas. 

Ao mesmo tempo, observamos em algumas frases das capas uma linguagem mais próxima 

do discurso político típico das campanhas eleitorais, quando um candidato usa estratégias 

para desqualificar o postulante ou o partido adversário. 

No caso da capa da Época, a primeira sentença "E agora PT?" revela, antes mesmo 

de apresentar qualquer tópico, que o assunto será devastador para o PT, e que o partido 

ficará sem saída. O posicionamento da frase - é a primeira frase, com destaque gráfico na 

capa - revela a importância atribuída neste artigo ao quanto o partido estaria encurralado. 

A pergunta prepara o campo para a frase seguinte, "Gerardo de Icaza abre a boca e assume 

fraudes nas urnas em favor do PT". Duas unidades expressões chamam a atenção: "abre a 

boca" e "assume fraudes", uma estratégia de gradação com objetivo de gerar expectativa 

no leitor: primeiro ele decidiu falar, depois ele assumiu a fraude. A expressão "abre a boca" 

já é uma forma mais enfática de dizer "conta" ou "fala". A palavra "assume" também é 

usada com o objetivo de enfatizar a revelação: Icaza não só revelou a notícia, como também 

a tomou para si, também se apropriou dela, fez parte dela, o que aumenta a 

responsabilização do sujeito do discurso. Aqui observamos o uso da estratégia de 

intensificação. 

Na capa da Veja, as mesmas estratégias são utilizadas. Também observamos uma 

frase inicial que demonstra que o assunto que será revelado será devastador: "Bomba!". O 

posicionamento da palavra indica que o mais importante desta manchete é a potência 

destruidora dela, como uma bomba. "Gerardo de Icaza, diretor da OEA, admitiu negociação 

para fraudar urna eletrônica e colaborar com o PT" mostra novamente um verbo que 

enfatiza a responsabilização do sujeito em sua revelação: ele não sou contou, ele admitiu, 

reconheceu que aquele fato era verdadeiro, uma admissão de sua culpa de colaborar com 

um dos partidos do pleito eleitoral. Assim como na capa anterior, a primeira frase ("E 

agora?" e "Bomba!") e o verbo utilizado ("assume" e "admite") carregam o maior peso 

ideológico. 

Na capa da Exame, a estrutura é um pouco diferente. No entanto, a frase em 

destaque, entre aspas, tem um efeito similar de intensificação. "O PT é capaz de tudo", diz 
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a capa, sugerindo que não há limites, neste caso, para a desonestidade do partido. O uso 

da palavra "tudo", uma hipérbole, revela uma estratégia de intensificação, assim como nas 

outras capas. Nas frases seguintes, lemos "Gerardo de Icaza causa polêmica após assumir 

fraude em urnas nas Eleições 2018." Nesta frase o verbo "assumir" também é usado para 

impor uma responsabilização maior ao sujeito do discurso e aumentar a força da revelação. 

"Causa polêmica" neste contexto também é utilizado para adicionar relevância ao assunto. 

Já na última frase, "PT se desespera", vemos um verbo que também evoca uma reação forte 

sendo empregado ("se desespera"), indicando que a notícia bombástica atingiu o alvo de 

forma devastadora. Todos os três discursos são construídos de forma similar com objetivo 

de convencer o leitor através do uso da gradação, da hipérbole e da intensificação. 

Vemos nas três capas a implicação de culpa a Icaza e ao PT, que estariam juntos na 

fraude, e a representação do exogrupo como aqueles responsáveis por golpear a 

democracia brasileira e enganar os eleitores. 

O debunking, por sua vez, inicia-se de forma similar aos outros desmentidos, ao dizer 

"Imagens que circulam nas redes sociais". Mais uma vez, não há a indicação da relevância 

do tema com números de compartilhamentos, apenas a informação de que as imagens 

estão nas redes sociais. Em seguida, as três capas são caracterizadas como "supostas", a 

primeira caracterização delas como falsas. A segunda caracterização vem na frase seguinte, 

"As capas, no entanto, são #FAKE." 

Neste artigo, o jornal descreve ao mesmo tempo que desmente as capas. A primeira 

capa, de "Época", é nomeada como "a falsa capa". O desmentido utiliza prova referencial 

para revelar que a fake news é de fato mentirosa, reafirmando três vezes a falsidade da 

capa: a data que consta na capa é de uma terça-feira, enquanto a semanal é publicada às 

sextas-feiras - o uso da palavra "no entanto" enfatiza essa contradição; além disso, "a edição 

mencionada é do dia 30 de março de 2016", outra prova da falsidade. O jornal também diz 

que "Além disso", ou seja, fornece mais uma prova que a capa é "fake", já que ela usa o 

projeto gráfico antigo da publicação. Os significados são explícitos e a caracterização é feita 

de forma direta, com o uso da repetição e do detalhamento para enfatizar a mensagem. 
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A capa seguinte é apresentada da mesma forma: "a versão fake de capa produzida 

para a revista Veja". O texto descreve a capa e, no fim do parágrafo, há novamente a prova 

referencial: "Segundo a imagem que circula nas redes, a edição 2.600 da revista foi 

publicada também nesta terça-feira (25), o que, na verdade, não aconteceu". Vemos nesta 

frase a utilização da expressão "na verdade", que reclama para si a propriedade da verdade. 

Opondo-se à capa "fake", vemos aqui uma polarização entre quem detém a verdade (o 

jornal) e quem conta mentiras (a capa fake). A expressão "na verdade" também é utilizada 

como estratégia de intensificação, uma vez que sua presença não muda o sentido da frase. 

Mais provas são fornecidas no sentido de que o jornal é quem diz a verdade: "Assim como 

"Época", "Veja" não é publicada às terças-feiras", uma comparação que associa à capa da 

Veja a falsidade já provada da capa da Época. O jornalista ainda cita a manchete da edição 

2.600 da Veja, do dia 21 de setembro, para reforçar seu ponto de vista de que ela é diferente 

do que estava sendo divulgado ali. 

Por fim, o texto diz "A falsidade das capas de "Veja" e "Exame" também foi 

confirmada pela assessoria da "Editora Abril".", ou seja, ele caracteriza as capas como falsas 

pelo jornal, o que foi confirmado por outra fonte, nesse caso a dona das revistas. A 

informação "também" foi confirmada, novamente o uso da estratégia de intensificação. 

Novamente observamos neste debunking a repetição dos elementos no sentido de 

reforçar o tópico central em relação à falsidade do discurso que está sendo escrutinado. 

 

6.4.5. A15 - É #FAKE documento atribuído ao Exército que exige perícia nas 

urnas eletrônicas antes e depois das eleições 

 Neste artigo, mais uma vez, vemos o tema da fraude eleitoral surgir. O desmentido 

trata de uma reportagem feita por um site pretensamente jornalístico, chamado "A Bronca 

Popular", sobre um documento do Exército que exigiria perícia nas urnas eletrônicas para 

garantir sua fiabilidade. O texto traz como primeiro elemento de seu título a palavra 

"Exclusivo", típico das reportagens jornalísticas conhecidas como furos de reportagem, 

onde informações detidas apenas por aquele veículo são apresentadas. No título, é possível 
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ler: "Alto comando do exército brasileiro e exige perícia nas urnas antes e depois das 

eleições!". 

 De início, observamos que o site reproduz o formato jornalístico: contém título, 

nome do repórter que assinou a matéria, data de publicação, foto ilustrativa e o texto. Mais 

uma vez, o formato jornalístico é utilizado para dar credibilidade à informação divulgada. 

Em setembro de 2020, quando esta análise foi realizada, o artigo já não estava mais no ar. 

Mas ainda é possível encontrar seu conteúdo reproduzido na íntegra em outros sites, como 

"Marreta Urgente", que será utilizado como a fonte da análise. Diferente das outras 

análises, uma fonte foi selecionada pois no artigo publicado pelo G1 não foi possível acessar 

a informação na íntegra. 

 A começar pela análise do título, vemos que o léxico utilizado é do domínio do 

jornalismo, no entanto o uso da exclamação no final da frase revela um descolamento do 

gênero jornalístico. Ao continuar a leitura do texto, vemos uma tentativa de simular a 

linguagem jornalística, no entanto alguns elementos evidenciam que trata-se de uma peça 

de propaganda política em defesa da candidatura de Jair Bolsonaro. É possível dizer, 

portanto, que o gênero do texto é o do discurso político. Quem o assina é Edesio Adorno. 

 Logo no primeiro parágrafo, já é possível compreender que este texto se coloca a 

favor do então candidato Bolsonaro. Ele fala sobre o atentado sofrido pelo político, em meio 

à campanha política, quando recebeu uma facada na barriga, que colocou sua vida em risco. 

O texto caracteriza o atentado como "político", o que define o rumo que o discurso segue, 

e diz que ele "intrigou o alto comando do Exército Brasileiro, que acompanha com 

redobrada atenção as investigações a cargo da Polícia Federal". Vemos três informações: o 

atentado contra Bolsonaro foi político, ele intrigou a cúpula do Exército e o Exército 

acompanha de perto a investigação da Polícia Federal. Alguns elementos de especificação 

utilizados neste parágrafo ("atentado político", "alto comando do Exército", "acompanha 

com redobrada atenção") vão detalhar a relevância da notícia e deixar implícito uma 

mensagem. Primeiro, se o atentado é político, Bolsonaro é uma vítima de perseguição e 

pode estar em perigo pois representa uma ameaça ao sistema político. Segundo, não é 

qualquer oficial do Exército que está intrigado com a investigação da facada, são os 

elementos do alto comando, aqueles que têm mais poder e tomam as decisões que guiam 
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a instituição, que têm uma pulga atrás da orelha com o crime. Terceiro, o Exército 

acompanha com redobrada atenção a investigação, ou seja, existe algo de especial nessa 

investigação sobre um ato político que está a atrair a atenção total das figuras mais 

importantes do Exército. A análise dessas estruturas lexicais leva a crer, nessas sentenças, 

que existe uma conspiração importante contra Bolsonaro que deixa os coronéis inquietos. 

 O macro-tópico deste discurso, porém, só é apresentado no segundo parágrafo, 

como um fato adicional que também deixa o Exército inquieto: "Outro fato que inquieta a 

caserna diz respeito a suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas". Note-se que o próprio 

texto levanta dúvidas sobre a vulnerabilidade das urnas, já que ela é "suposta". A estratégia 

de desqualificação utilizada aqui, porém, irá ser desconstruída ao longo do texto, numa 

tentativa de provar que a vulnerabilidade das urnas não é suposta, e sim, real. 

 O inquietamento do Exército com a possibilidade de fraude, diz o texto, o fez enviar 

um documento oficial ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa 

Weber, que também é nomeada como membro do Superior Tribunal Federal (STF). O texto 

apresenta mais detalhes sobre o documento: é assinado por "graduados de última patente 

das três armas", ou seja, além de serem indivíduos experientes, bem treinados e poderosos, 

pois são de alta patente, são indivíduos de todo o setor militar brasileiro, o que prova a 

relevância do documento. "Os militares exigem que as urnas eletrônicas sejam submetidas 

a perícia por especialistas das Forças Armadas, antes e depois do pleito", diz o texto, sem 

nomear quem são esses militares. Não se sabe em que cargos de chefia eles estão e nem 

quantos. Também não sabemos quantos são do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. 

Enquanto o receptor do documento é referido de forma explícita, os autores são citados de 

forma totalmente imprecisa. O texto apenas leva a crer que são diversos oficiais e que eles 

são importantes. É importante pontuar que o texto reproduzido no site Marreta Urgente 

trazia o nome de Luiz Fux como presidente do TSE, enquanto o artigo original continha o 

nome de Rosa Weber, a presidente do TSE na época. 

 Weber, diz o texto, "teria engolido a seco a exigência, por ele considerada 

intromissão indevida no judiciário". A análise da expressão "engolido a seco" mostra um 

ministro intimidado e obrigado a aceitar a exigência, mesmo que a contragosto, e traz uma 

carga ideológica mostrando uma polarização entre Weber e os militares, já que ele 
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considerou "intromissão indevida" o ato. Assume-se que enquanto os militares seriam os 

guardiões da verdade, o judiciário quer tratar apenas dos seus próprios assuntos. 

 A matéria explica, em seguida, que a inteligência das Forças Armadas "desconfia que 

o crescimento repentino e inexplicável de Fernando Haddad (PT), nas pesquisas eleitorais, 

seja a preparação do terreno para uma mega fraude eleitoral". Nesta sentença, vemos de 

forma explícita a polarização. O crescimento de Haddad nas pesquisas, não só "repentino", 

teria ocorrido de forma "inexplicável", o que indica uma "megafraude" eleitoral. O 

significado indireto que depreendemos dessas frases é que não há explicação para o 

sucesso de Haddad a não ser uma fraude eleitoral ampla e jamais vista. O "megafraude", 

uma hipérbole, torna a desconfiança sobre a possível vulnerabilidade das urnas em um 

alerta para uma fraude jamais vista. 

Assim como os militares não são nomeados, os responsáveis pelo golpe também são 

referidos de forma imprecisa e difusa. "O golpe a lisura do pleito e a democracia estariam 

sendo articulados pelo sistema financeiro, grandes construtoras e poderosos investidores, 

que lucram bilhões com a manipulação do mercado financeiro". Quem são esses 

poderosos? Não sabemos. 

 O texto prossegue dizendo que "uma fonte" a que o blog teve acesso "garante que 

a grande imprensa e os institutos de pesquisa foram cooptadas para difundir a falsa imagem 

de que o crescimento de Haddad" de forma espontânea, o que coloca a "grande imprensa" 

do lado dos opositores, que estão cometendo um crime sem qualquer pressão desses 

grupos poderosos. Podemos pressupor que todo o establishment está contra Bolsonaro e a 

apoiar Haddad. 

 Nos dois últimos parágrafos, percebemos que o texto é um manifesto a favor de 

Bolsonaro, quando diz que se "a facada desferida pelo esquerdista Adélio não deu cabo a 

vida de Bolsonaro, o establishment recorre a estratégia mais sórdida: manipular a opinião 

pública e fraudar o pleito eleitoral" e conclama o Exército Brasileiro a "impedir mais essa 

facada, não apenas contra o candidato Bolsonaro, mas contra a democracia, a sonho e as 

esperanças de uma Pátria livre das ameaças do comunismo e da venezuelização". Nesse 

parágrafos, vemos de forma clara as marcadas de um discurso da direita radical, quando há 
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citação do establishment que recorre a um "estratégia sórdida" e que trará prejuízos ao 

país, e de uma pátria "livre das ameaças do comunismo" e da "venezuelização", um 

neologismo que se refere ao país dirigido pelo esquerdista Nicolás Maduro. "Assim 

esperamos!", finaliza o artigo, numa clara caracterização do artigo como um manifesto a 

favor de Bolsonaro e em linha com os valores da direita radical mundial. 

 O desmentido desse manifesto, caracterizado como fake news pelo portal G1, 

começa pela contextualização do tema. Como nos últimos dois artigos, o jornalista diz que 

"Circula nas redes sociais" um texto e explica os tópicos principais dele sobre o documento 

oficial que exige a perícia nas urnas eletrônicas e que militares de última patente 

desconfiam do crescimento de Haddad como indício de mega fraude eleitoral. "É #FAKE", 

caracteriza o jornal, na última frase do primeiro parágrafo. 

 "Documento do Exército não existe e não foi enviado ao TSE", prossegue o jornal, 

novamente utilizando a estratégia de intensificação e repetição dos outros desmentidos. 

Diferente do caso da Veja, neste artigo, o jornal afirma que o documento não existe, ou 

seja, refere que o conteúdo da mensagem é mentiroso. 

O jornal então nomeia o autor do texto e identifica sua idade, sua profissão e seu 

papel no site que publicou a notícia: "o advogado Edesio do Carmo Adorno, de 56 anos, que 

administra a plataforma". Ele é diretamente responsabilizado por escrever e publicar o 

texto, e implicitamente é caracterizado como alguém que não fala a verdade. O debunking 

segue dizendo que o artigo teve grande alcance ("estão sendo amplamente compartilhados 

em páginas nas redes sociais e grupos de mensagens"). Essa especificação, que demonstra 

a relevância da matéria, aparece no desmentido só depois de caracterizar o conteúdo da 

notícia como falsa e responsabilizar o autor da mensagem. 

Assim como nos outros desmentidos, o jornal se dedica a detalhar por que 

classificou o artigo como falso, e utiliza uma estratégia argumentativa de comprovação. O 

site diz que a "informação de que as Forças Armadas enviaram um documento sobre a 

necessidade de perícia nas urnas é atribuída a uma fonte não identificada", no entanto, não 

existe uma predicação disso como algo ruim, especialmente porque jornalistas profissionais 

costumam divulgar informações fornecidas por fontes que não são identificadas, o famoso 
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"off". Em seguida, o jornal apenas parafraseia o artigo em questão, dizendo que "Ainda 

segundo o site, a ministra Rosa Weber "engoliu a seco a exigência, considerada intromissão 

indevida no Judiciário". Diferente dos outros desmentidos, neste não encontramos a 

repetição constante da afirmação da falsidade da informação em cada parágrafo. 

As partes envolvidas são, então, citadas: o Exército fala através de nota que "não 

solicitou ao TSE nem recebeu qualquer determinação para participar de perícia, avaliação 

ou auditoria técnica do funcionamento e segurança dos equipamentos eletrônicos de 

apuração". Existe uma repetição da afirmação de que o que foi atribuído ao Exército não é 

verdadeiro.  O TSE também é referido a negar duas vezes a informação: ele "diz que a 

mensagem que está circulando em grupos de WhatsApp não procede" e informa que o 

documento "nunca existiu". Na última frase "De acordo com o tribunal, o documento 

"nunca existiu".", percebemos que existe um deslocamento de opinião, e a manifestação 

do tribunal é utilizado como defesa do ponto de vista do jornal, a partir do uso da expressão 

"de acordo" e da introdução das aspas no discurso. 

 

6.4.6. A20 - É #FAKE mensagem que cita a Globo e diz que manifestação pró-

Bolsonaro é a maior da história 

A próxima fake news analisada pelo portal G1 é um print de um post do Facebook, 

com autoria apagada, e que contém o seguinte comentário: "A Globo admitiu ao vivo que 

manifestação pro bolsonaro é a maior da história". Junto com esta frase, foi compartilhado 

um vídeo, onde se vê, na parte superior esquerda, a logo da Globo News e as palavras "Ao 

Vivo" e "São Paulo". Na parte inferior da tela, há a seguinte legenda: "1 milhão de 

manifestantes na Avenida Paulista e arredores, segundo PM". 

Mais uma vez, observamos um post do Facebook ser tratado como "news" (notícia). 

Nesse caso, o vídeo feito pela Globo News torna-se fake news por causa do comentário do 

post do Facebook que o retira de seu contexto. O vídeo é real e mostra uma cena real, 

ocorrida em 2015, durante os protestos contra a então presidente Dilma Rousseff. No 

entanto, o comentário do post, que relaciona a manifestação retratada ao movimento pró-

Bolsonaro acaba por transformá-lo em fake news. Em nossa visão, esse tipo de fake news, 
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que classificamos acima como falsa conexão, é bastante desafiadora para os veículos de 

comunicação, uma vez que o material utilizado para espalhar informações enganosas é 

verdadeiro e produzido a partir de uma apuração jornalística rigorosa e confiável. 

O contexto da campanha eleitoral de 2018, em que houve uma forte polarização 

entre os eleitores, torna esse tipo de informação relevante para todos os envolvidos no 

pleito. Uma manifestação com 1 milhão de pessoas em São Paulo seria uma prova quase 

incontestável de que o povo brasileiro queria ver Bolsonaro eleito, por exemplo.  

 Nos atendo à análise do texto, observamos que o comentário no post tem a 

linguagem típica da conversação cotidiana, bastante marcada pela expressão 

"manifestação pro Bolsonaro". A segunda frase, no entanto, e como era de se esperar, 

encaixa-se no discurso jornalístico e utiliza a linguagem própria do noticiário, como por 

exemplo "segundo PM". 

 Novamente neste artigo, vemos o uso do verbo "admitiu", que carrega uma carga 

ideológica uma vez que supõe que aquele sujeito do discurso reconheceu um fato que antes 

não aceitava como uma hipótese. Se a Globo não queria antes reconhecer a força de 

Bolsonaro, podemos pressupor que a Globo está contra o político, o que podemos 

caracterizar como uma polarização entre o endogrupo (Bolsonaro e seus apoiadores) e o 

exogrupo (a Globo). Além de admitir, a Globo teria admitido "ao vivo" o fato de que existe 

uma manifestação enorme a favor de Bolsonaro, o que aumenta a potência da admissão. 

Vemos ainda na frase que a manifestação foi "a maior da história", mais uma vez, a 

utilização da estratégia de intensificação se faz presente. Essas três são as expressões, neste 

texto, com a carga ideológica mais forte. 

 É possível observar nesta primeira frase, também, que a voz activa é utilizada para 

referir a Globo, que é diretamente responsabilizada pelo ato de admitir algo que não 

gostaria. Não há outras caracterizações sobre o agente do discurso; só sabemos que foi 

obrigada a admitir ao vivo algo que não gostaria de dizer. Ela é caracterizada como 

contrariada porém obrigada a admitir que estava errada. 

O discurso da Globo, representado pela frase "1 milhão de manifestantes na Avenida 

Paulista e arredores, segundo PM", é utilizado nesta fake news para chancelar o ponto de 
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vista do autor da postagem. "A maior da história", referido anteriormente, é reforçado por 

"1 milhão de manifestantes", expressão que também está em posição de tópico inicial na 

frase, o que revela sua importância dentro desta narrativa. A manifestação, já caracterizada 

como a maior da história, agora ganha algum detalhamento - sabemos quantos 

manifestantes compareceram e onde eles estiveram, aumentando a importância da 

manifestação. 

 O desmentido traz, novamente, a mesma estrutura da anterior: "Circulam pelas 

redes sociais", sem especificação sobre o alcance do post, seguido da descrição da fake 

news. Após a descrição, a informação é caracterizada: "É #FAKE.", o que é melhor explicado 

na sentença seguinte, "Vídeo da GNews circula com legenda falsa nas redes sociais", já que 

o que é falso ali é a legenda e não o vídeo. 

 A seguir, vemos novamente o uso da expressão "na verdade" ("O vídeo, na verdade, 

foi ao ar em 15 de março de 2015, no auge das manifestações contra a ex-presidente Dilma 

Rousseff, quando o número de manifestantes na Avenida Paulista atingiu 1 milhão de 

pessoas, de acordo com informações da Polícia Militar."). Mais uma vez, "na verdade" 

reclama para si a propriedade da verdade, em oposição à informação "fake", uma 

polarização entre quem diz a verdade e quem divulga informações falsas.  

 Para detalhar a veiculação do vídeo em seu contexto correto, o jornal recorre às 

expressões "quando" e "Na ocasião" e ao verbo no passado "falava" ("Na ocasião, a 

comentarista de política Renata Lo Prete falava sobre a concentração de pessoas em 

comparação com os protestos de junho de 2013"), mostrando que o fato retratado no vídeo 

realmente existiu, mas em outro momento histórico. O texto ainda cita a fala da 

comentarista, que avaliza a observação que é a maior manifestação da história. “A gente 

tem mais de 1 milhão de pessoas na rua em São Paulo. Isso não tem precedentes", diz ela. 

Diferente de outros desmentidos que envolvem veículos do Grupo Globo, não vemos neste 

uma repetição exaustiva da caracterização da informação analisada como falsa. A matéria, 

aliás, mostra que ao menos em uma pequena parte a informação divulgada no post do 

Facebook estava correta. 
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6.4.7. A32 - É #FAKE print de post que diz que Procuradoria Geral da 

República indeferiu candidatura do deputado Iran Lima 

O artigo seguinte analisa um print que imita uma página do portal G1, contendo uma 

informação sobre o indeferimento da candidatura de um deputado que tenta sua reeleição. 

Podemos observar que na parte superior da imagem, há a indicação: "Fonte: g1.globo.com", 

que é o endereço correto do portal G1. Logo abaixo, vemos o cabeçalho do portal G1, com 

a logo do site do lado esquerdo, e a indicação "Eleições 2018" à direita, acima da frase "Moju 

- Pa", como se fosse um site regionalizado da cidade paraense. Abaixo, é possível ler o título 

"Procuradoria Geral da República Emite parecer indeferindo o registro de candidatura do 

Deputado iran Lima (MDB), com base na LEI DA FICHA LIMPA, contrariando a decisão do 

TRE/PA." e várias imagens de documentos com algumas partes destacadas graficamente. 

O discurso, neste caso, versa sobre o indeferimento da candidatura de um deputado 

que tenta a reeleição, com base em uma decisão da Procuradoria Geral da República, uma 

notícia típica da época eleitoral. Mais uma vez, assim como nos outros artigos que contém 

reproduções do site G1, vemos que a imagem simula uma notícia do site G1 em seu formato 

e também no léxico utilizado, típico do jornalismo político. No entanto, o print contém 

alguns elementos que não condizem com o formato jornalístico: "Emite" com o "E" 

maiúsculo no meio da frase; o nome do deputado, que se inicia com o "I" minúsculo (iran 

Lima); o uso da caixa alta em "LEI DA FICHA LIMPA"; a extensão do título, muito longo para 

uma manchete; e, por fim, o ponto final, que não é típico dos títulos. 

Assim como nos outros artigos, o tema é relevante por estar inserido na dinâmica 

da campanha eleitoral. No entanto, este artigo tem uma relevância limitada aos eleitores 

do Estado do Pará, já que apenas eles poderiam votar no candidato. Ainda assim, é possível 

ver a importância de uma informação como essa, que, se fosse verdadeira, poderia mudar 

o cenário eleitoral do Estado. A Lei da Ficha Limpa torna inelegível o candidato que tiver o 

mandato cassado, que decida renunciar para evitar a cassação ou que for condenado por 

decisão de órgão colegiado como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

Neste texto, vemos três informações: a Procuradoria emite um parecer indeferindo 

o registro da candidatura, o parecer foi emitido com base na Lei da Ficha Limpa, e o parecer 
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contrariou decisão do TRE/PA. Existe coerência entre as três proposições já que elas contam 

supostamente a história da candidatura do deputado. A primeira parte da frase 

("Procuradoria Geral da República Emite parecer indeferindo o registro de candidatura do 

Deputado iran Lima (MDB)) e a segunda parte ("com base na LEI DA FICHA LIMPA") 

apresentam uma relação de explicação, enquanto a terceira parte da frase carrega uma 

relação de adversidade em relação ao primeiro e segundo trechos ("contrariando a decisão 

do TRE/PA."), expressa na palavra "contrariando". A parte final da frase pressupõe que 

houve anteriormente uma decisão do TRE do Pará, que permitiu o registro da candidatura 

do deputado. "Com base na Lei da Ficha Limpa" também deixa implícito que o deputado 

tem a ficha suja, ou seja, tem uma grande chance de não ser honesto, uma vez que a 

referida lei foi ponto de partida do impedimento de sua candidatura. Aqui é introduzida a 

estratégia argumentativa de causa e consequência, sendo o indeferimento a consequência 

da aplicação da lei. 

É possível observar que a repetição de verbos que carregam uma conotação 

negativa para o sujeito do discurso, o deputado Iran Lima ("indeferindo" e "contrariando"). 

A informação está posicionada como um título, o que atribui importância a ela. 

Nesse caso, observamos que o deputado é referido de forma passiva, ou seja, ele 

apenas sofre os efeitos da decisão reportada. A frase no entanto é construída de forma 

direta, com a responsabilização direta do TRE sobre a decisão tomada que tanto condena o 

deputado quanto contraria uma decisão anterior.  

 Também é possível afirmar que o agente do discurso é uma pessoa importante e é 

referido não só por seu nome como também por seu cargo político. Como falamos, ele é 

caracterizado como alguém desonesto, uma vez que foi condenado pela Lei da Ficha Limpa. 

 A seguir, ao observar o debunking, vemos que ela se inicia da mesma forma que os 

artigos anteriores, "Circula pelas redes sociais um print...", sem a especificação do alcance 

e sem revelar a relevância do print para a comunidade. Em seguida, o jornal revela pela 

primeira vez sua tese em torno da falsidade da matéria, "como se fosse de uma reportagem 

publicada pelo G1". A expressão como se fosse caracteriza a fake news como alguém que 

pretendia ser, mas não é, ou seja, uma ficção. Em seguida, é apresentado o tema do print 
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e, então, o site reafirma seu ponto de vista sobre ele, quando diz que "Nenhuma 

reportagem com esse conteúdo, no entanto, foi publicada no G1" e, em seguida, "Além 

disso, a mensagem é #FAKE." Vemos a repetição da afirmação sobre a falsidade da matéria, 

e as frases têm uma relação de complementaridade entre si, já que revela que a informação 

não é verdadeira em duas frentes, tanto por ela não ter sido publicada na plataforma, 

quanto por seu conteúdo ser falso. A seguir há mais uma vez a afirmação da fraude que o 

print contém: "É fake postagem que fala sobre indeferimento da candidatura de Iran Lima". 

 O jornal ainda fornece mais provas no sentido de comprovar seu ponto de vista, em 

uma utilização da estratégia argumentativa de comprovação. O site começa ao argumentar 

que, na página oficial do município de Moju no G1, "consta o nome da cidade ao centro e a 

marca do site na lateral esquerda do internauta". Em seguida, o jornal explica "não há uma 

editoria "Eleições 2018 em Moju-Pa" – outro ponto que denota a falsidade da mensagem". 

Além de fornecer várias provas da falsidade do artigo em relação ao formato, o jornal 

também caracteriza a mensagem de forma explícita como falsa.  

O site também buscou o TRE, que caracterizou Iran Lima como "apto" a participar 

das eleições. "Seu registro foi deferido com recurso", diz o texto, utilizando a palavra 

"deferido", o antônimo da expressão usada no título da fake news. O jornal busca outras 

provas, referenciais, para reforçar sua argumentação: "no site do órgão, consta como 

"julgado regular e deferido"." A sentença seguinte tem uma relação de uma explicação com 

a anterior: após recurso contra a candidatura, o parecer julgado em instância superior 

"garantiu" a participação no pleito, em oposição ao verbo "indeferindo" utilizado na fake 

news. 

O G1 ainda recorreu à PGR e ao próprio candidato para, mais uma vez, reforçar suas 

ideias e melhorar sua estratégia de argumentação. O texto diz que "segundo a PGR, o 

candidato foi julgado pela irregularidade na prestação de contas", o que revela de onde 

teria surgido esse boato retratado na fake news, desmontado pela frase seguinte, "A 

decisão, no entanto, não suspendeu a candidatura", que tem uma relação de contraposição 

à sentença anterior e anula seus efeitos, corroborando com a tese de que o artigo analisado 

é falso. O deputado Iran Lima ainda afirma: "não tem razão para essa discussão", ou seja, 

coloca o autor da fake news como alguém sem a razão. Ele ainda caracteriza o artigo como 
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"fakes na internet". O debunking ainda diz, atribuindo a fala ao deputado, que "caso alguma 

informação a esse respeito fosse verídica", utilizando tanto a conjunção condicional "caso" 

para mostrar que aquele não foi o caso, como a expressão "fosse verídica", com o verbo no 

condicional, para intensificar a ideia de que o fato não ocorreu. A seguir, o deputado diz 

que "os grandes portais de notícias do estado e os jornais impressos teriam noticiado", com 

o verbo conjugado no futuro do pretérito, indicando novamente que algo não ocorreu. 

Novamente neste debunking vemos um grande volume de proposições detalhando 

a tese do discurso do jornal em relação à falsidade do artigo em questão. Como em outros 

artigos, vemos também o uso da repetição como estratégia de intensificação da tese 

defendida pelo jornal em relação à falsidade do artigo analisado. 

 

6.4.8. A40 - É #FAKE que candidato a vice de Bolsonaro propôs confisco da 

poupança 

O último artigo que será analisado em nossa amostra é um desmentido cujo tópico 

principal é uma suposta afirmação do candidato a vice-presidente na chapa de Jair 

Bolsonaro, Hamilton Mourão, sobre sua proposição em torno do confisco da poupança. A 

fake news em questão é um print de um artigo do "Blog da Cidadania", um blog de teor 

jornalístico editado por Eduardo Guimarães, com um viés favorável aos partidos e às ideias 

da esquerda. No momento da realização deste trabalho, o artigo classificado como fake 

news já havia sido apagado do blog, e a reprodução do texto não foi encontrada em outros 

sites. A análise desta peça será realizada, portanto, apenas a partir do print contido no 

debunking do G1, que mostra apenas seu título "Mourão também propõe confisco da 

poupança". 

Observamos que o artigo faz parte do gênero jornalístico pois, além de ter o formato 

comumente emprego no jornalismo, com título, data e fotografia, utiliza o léxico próprio do 

jornalismo. Neste caso, vemos também que há utilização do léxico do discurso econômico 

("confisco da poupança"). No artigo, o tópico principal é a declaração do candidato da vice 

Hamilton Mourão defendendo o confisco da poupança. O tópico é relevante, especialmente 

em tempos de eleição, pois os brasileiros viveram episódio semelhante no ano 1990, 
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quando então presidente Fernando Collor propôs um plano para estabilizar a economia e a 

inflação, que alcançava os 80% ao mês, que incluía o bloqueio de cerca de 80% do dinheiro 

aplicado em cadernetas de poupança, em contas correntes e em aplicações financeiras, por 

18 meses. Estima-se que o governo tenha confiscado o equivalente a cerca de US$ 100 

bilhões, segundo reportagem do UOL. O acontecimento, traumático para muitos indivíduos 

que ficam sem acesso às posses que acumularam durante anos, ficou conhecido como 

"confisco da poupança". Uma menção à ideia por parte de algum candidato certamente 

terá um grande impacto na decisão do indivíduo em relação ao voto. 

Quando lemos o título da fake news, observamos que a frase é construída de forma 

direta e a voz é ativa, pois o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação. Dessa forma, 

o sujeito do discurso é diretamente responsabilizado pela proposta de confisco da 

poupança.  

O emprego da palavra "também" é curioso neste contexto, pois traz ambiguidade 

para a frase. O "também" pode tanto ser uma pressuposição de que, assim como Bolsonaro, 

Mourão também propõe o confisco da poupança, quanto pode significar que, entre outras 

medidas econômicas, o candidato a vice também defende o confisco. Essa imprecisão, que 

pode ter sido proposital, pode levar a uma interpretação ambígua, que será codificada a 

partir dos modelos mentais e contextuais do leitor. 

Ao analisar as estruturas genéricas, percebemos que a expressão "confisco da 

poupança" é provavelmente a que carrega a maior carga ideológica dentro da frase. Embora 

o episódio envolvendo Collor tenha ficado popularmente conhecido por esta alcunha, há 

outras formas mais suaves que podem ser utilizadas para se referir a ele, como "bloqueio 

da poupança" ou "congelamento da poupança". "Confisco", no entanto, traz uma ideia de 

punição, aumentando a carga ideológica da frase. A palavra "também", como já falamos, 

tem um sentido vago, porém serve como ênfase, ou como estratégia de intensificação, à 

ideia apresentada em relação ao confisco da poupança. 

O sujeito do discurso é chamado por seu sobrenome, e portanto pressupõe-se que 

ele é uma pessoa importante e que o leitor o conhece, dada a exposição pública que ele 

vinha sofrendo naqueles meses de campanha eleitoral. Se ele defende uma medida que foi 
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nociva para os brasileiros, isso leva-nos a analisar que o sujeito do discurso é caracterizado 

como alguém ruim, que comete um erro que já foi cometido no passado. Dessa forma, 

podemos ver uma polarização entre Mourão e as vítimas do Plano Collor, que tiveram suas 

poupanças confiscadas - uma parte volumosa do eleitorado brasileiro. 

 Em relação ao desmentido, apresenta a mesma estrutura dos outros, apresentando 

o tópico principal logo nas primeiras frases. Desta vez, no entanto, o jornal refere que "Uma 

postagem com o título "Mourão também propõe confisco da poupança" tem bombado na 

web". A palavra "bombado" indica que o artigo teve uma repercussão grande, o que é 

explicado na frase seguinte: nela, lê-se "A publicação, que tem mais de 30 mil 

compartilhamentos, porém, é #FAKE." Observamos que há, neste artigo, o detalhamento 

em relação ao alcance da postagem, o que justifica que é relevante desmenti-lo, uma vez 

que foi compartilhado milhares de vezes. A conjunção adversativa "porém" irá se contrapor 

ao fato de que o artigo "bombou" na web, já que o leitor poderia pressupor que, se muitas 

pessoas compartilharam, ele é verdadeiro. Ao mesmo tempo que alerta o leitor de que nem 

sempre uma informação muito compartilhada é credível, a conjunção, usada neste 

contexto, também serve para preparar o leitor para a caracterização que é atribuída a ele 

em seguida ("#FAKE"), e acaba por reforçar a ideia de que a informação não é verdadeira. 

Como de costume, o artigo em questão é explicitamente caracterizado pelo jornal como 

falso, o que é repetido em seguida na frase "Postagem sobre confisco de poupança é falsa". 

 Inicia-se, então, a argumentação através da estratégia de comprovação, como usual. 

O jornal realiza uma análise do conteúdo do artigo e explica que "Apesar do título, o 

conteúdo do postagem, feita no último dia 28 de setembro no Blog da Cidadania, não traz 

qualquer informação neste sentido". Vemos que são utilizadas três palavras para reforçar a 

ideia de que a informação sobre o confisco da poupança é falsa: "Apesar", "não" e 

"qualquer". Ou seja, apenas o título contém a informação, que não está em nenhum lugar 

no corpo do texto. O texto do blog é descrito e a fala de Mourão é detalhada ("o candidato 

a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) falou sobre temas como 13º salário, 

abono de férias e renegociação da dívida pública). A seguir, na frase "Mourão não fez, 

entretanto, qualquer referência à poupança", três elementos são utilizados para reforçar o 

ponto de vista defendido: "não", "entretanto" e "qualquer". 
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 Mais uma vez seguindo a estratégia argumentativa da comprovação, o jornal revela 

provas referenciais que vão sustentar seu discurso em direção à falsidade da matéria 

reportada. "Nos vídeos do evento que mostram a íntegra do discurso de Mourão, 

disponíveis na internet", diz o jornal, pontuando que a mesma verificação realizada pelo 

jornalista pode ser feita pelo leitor, em uma estratégia de aproximação. O jornal explica que 

há "apenas" uma referência do general à poupança, "e não em contexto que envolva 

confisco.", onde mais uma vez vemos a repetição da negação como forma de enfatizar a 

defesa de um ponto de vista. A fala do general sobre a poupança é citada mais uma vez no 

sentido de reforçar a falsidade da mensagem, comprovando a checagem realizada pelo 

jornal. 

A seguir, vemos a reportagem sobre a fala de Mourão no evento a que a fake news 

se refere, tema relevante para o eleitor, uma vez que mostra suas posições políticas e, neste 

caso, econômicas. Também foi reportada a reação do cabeça de chapa, Jair Bolsonaro, ao 

comentário de Mourão. 

Para finalizar o debunking, o jornal busca mais uma prova referencial de que a fake 

news é de fato falsa, porém vemos que é uma prova suplementar inclusive por seu 

posicionamento, no fim do texto. Diz: "A reportagem da "Folha de S.Paulo" sobre o assunto, 

citada pelo blog como fonte das informações, também não tem qualquer registro de 

comentário de Mourão sobre o assunto", novamente utilizando a repetição de palavras que 

vão no mesmo sentido da negação para enfatizá-la: "também", "não tem", "qualquer". Na 

sentença seguinte, a mesma estratégia é utilizada: "Reportagens de outros veículos que 

noticiaram o evento, como o Jornal "O Globo", também não trazem qualquer menção ao 

assunto." As duas frases carregam, entre si, uma relação de complementaridade. Ao colocar 

os jornais em oposição ao que foi reportado na fake news analisada, vemos o uso da 

estratégia de polarização, em uma separação entre o endogrupo, aqueles que divulgam a 

verdade (e portanto estão servindo como prova neste desmentido), e o exogrupo, o veículo 

que divulga notícias falsas. 

Neste debunking, vemos em todos os parágrafos uma grande quantidade de 

palavras que servem para enfatizar a negação da veracidade do artigo. Toda a construção 

das frases é direta e os significados são explícitos, o que é importante em um texto como 
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este que visa desmentir uma outra informação. O volume de proposições que caracteriza o 

desmentido revela a intenção do jornal de colar a pecha de mentiroso ao artigo analisado. 

 

6.5. Síntese dos principais resultados 

De uma forma geral, podemos observar algumas recorrências na análise tanto das 

notícias falsas quanto dos desmentidos realizados pelos veículos do Grupo Globo. Entre as 

fake news, observamos com certa frequência formas de significados implícitos (como em 

A1 e A5) ou imprecisões (como em A15), em parte por serem mensagens que fazem parte 

da dinâmica dos discursos políticos e em parte porque a informação não é objetiva e deixa 

margem para o leitor realizar sua interpretação de forma mais livre. Em contraposição, 

percebemos que os debunkings de forma geral apresentam os temas de forma direta, em 

voz activa, e de forma explícita, o que é coerente com o objetivo pretendido, que é 

desmentir a explicar uma informação incorreta. Vemos também, nos debunkings, a 

responsabilização de forma direta dos sujeitos do discurso. Em algumas fake news, como 

A1, vemos a utilização da voz passiva para suavizar as acusações em relação ao sujeito do 

discurso. 

Outro ponto que vale a pena salientar é o uso de figuras de estilo retóricas 

encontrados nas fake news, como a ironia, em A1, e a hipérbole, em A5 e A15. São figuras 

que não são utilizadas de forma frequente dentro do gênero jornalístico, mas se encaixam 

bem no discurso político, principalmente porque evocam emoção no receptor, o que faz 

parte da dinâmica eleitoral, por exemplo. Já nos desmentidos, observamos mais o uso da 

figura de estilo retórica da repetição, utilizada de forma geral com estratégia de 

intensificação do ponto de vista do artigo, que é provar que aquela mensagem que está 

sendo analisada é mentirosa, sendo observadas em todos os artigos analisados. 

Enquanto em todos os desmentidos, o repertório lexical é típico do discurso 

jornalístico, em algumas fake news vemos um léxico mais utilizado no discurso político (em 

A1, A5, A15 e A32). Embora o léxico pertença ao domínio da política, ainda assim podemos 

observar entre as fake news uma simulação, em alguns casos (em A4, A5, A12, A15, A32 e 

A40), do formato jornalístico ou até mesmo do layout do site G1. Em nossa avaliação, esse 
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tipo de reprodução é feito com objetivo de tomar emprestado para si a credibilidade que é 

inerente aos veículos jornalísticos. 

A caracterização do sujeito do discurso, nas fake news, são diferentes a depender 

do contexto de cada informação. Em A1 e A15, por exemplo, o sujeito é colocado como 

vítima, enquanto em A32 ele é qualificado como o vilão. Em A1, a imprensa por exemplo é 

predicada como censora e injusta. No entanto, nos desmentidos, podemos perceber que a 

informação analisada é sempre nomeada como "falsa" (ou "fake"), de forma explícita e 

repetida, em diversas frases. É importante também observar que essa qualificação está 

sempre presente no primeiro parágrafo, além do título, o que atribui importância para essa 

classificação. Vemos também nos desmentidos a repetição de expressões negativas para 

reforçar a ideia da falsidade da informação em questão. 

Nos debunkings, vemos também a utilização, em todos os artigos, da estratégia 

argumentativa da comprovação e, em fake news como a A32, a estratégia de causa e 

consequência. A estratégia de intensificação foi observada tanto nas fake news quanto nos 

desmentidos, no sentido de reforçar o ponto de vista defendido - nos desmentidos, de 

forma clara, explícita e objetiva para defender a falsidade do artigo analisado; nas fake 

news, para tornar maior o impacto da informação ou para ressaltar alguns tópicos mais 

centrais. 

Em relação ao enquadramento, observamos em todos os desmentidos um 

enquadramento da informação de forma negativa, enquanto mentira ou falsidade. A defesa 

da falsidade nos artigos é feita de forma explícita e detalhada, onde se observa a utilização 

de diversas frases que apontam para a mesma tese, da falsidade da informação, o que torna 

a mensagem ainda mais clara e direta. 

Percebemos que, entre as estratégias ideológicas globais, a polarização foi 

encontrada na maioria (em 7 de 8) das fake news e também nos desmentidos analisados 

nesta amostra, onde os endogrupos são caracterizados de forma geral como verdadeiros, 

bons, e defensores de bons valores, enquanto os exogrupos são representados como 

mentirosos. 
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Vemos, de forma clara nos desmentidos, um grande volume de proposições que 

detalham o ponto de vista defendido nos artigos, em relação à falsidade da informação 

analisada. Outro ponto curioso é a utilização da expressão "na verdade", como nos artigos 

A12 e A20, o que reserva para o jornal a pecha de detentor da verdade, em oposição às 

informações analisadas. 
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7. Considerações Finais 

Já não é mais possível dizer que o que acontece no ciberespaço, ou mundo virtual, 

não tem impactos decisivos fora dele. Em sociedades como a brasileira, em que o uso das 

mídias sociais é extensivo, indivíduos se articulam, debatem ideias, se mobilizam e se 

expressam a partir do que está sendo discutido ali dentro, e os diversos discursos são 

difundidos pelas plataformas digitais. Essas novas territorialidades e essa mudança 

fundamental na esfera pública também vão trazer outros desafios para a sociedade, 

especialmente no campo da comunicação. 

Embora nos primórdios da internet a ideia que tenha sido vendida pelos utópicos é 

a de que ali havia um território livre e revolucionário, onde a democracia poderia se 

fortalecer, essa premissa não se confirmou completamente. O criador da World Wide Web, 

Tim Berners-Lee, acreditava que a web foi pensada para unir pessoas e tornar o 

conhecimento livre e disponível. Essa crença no empoderamento do usuário decorre das 

características da rede, já que o indivíduo se torna ubíquo e tem a ilusão de que existe um 

fim da mediação. 

É claro que a internet é um território em potência para o conhecimento e a 

democracia, mas é preciso observar que também é um espaço que reproduz as lógicas de 

dominação capitalista, onde processos de controle e vigilância se combinam para que os 

desejos dos indivíduos sejam controlados e direcionados para o consumo. Além disso, é um 

espaço aberto a todos os tipos de discurso, que podem ganhar um alcance nem sempre 

proporcional à sua relevância. 

A vigilância existe para que os capitalistas possam ter mais controle sobre os 

consumidores. Grandes corporações, como o Google e o Facebook, lucram bilhões de 

dólares por ano com seus produtos digitais. O modelo de negócio desenvolvido por essas 

empresas baseia-se na vigilância do comportamento dos usuários na web, a partir de dados 

coletados por algoritmos. A coleta de informações é ampla e baseia-se tanto na experiência 

e nas interações entre usuários, nas conexões da rede, no consumo, no lazer, no 

rastreamento do deslocamento, em autodeclarações sobre personalidade e nas emoções. 

O recolhimento de dados é massivo e muitos desses dados são entregues voluntariamente 
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pelos usuários, que buscam apenas diversão e entretenimento. A coleta de dados incide 

sobre cada indivíduo, mas tem um caráter coletivo: informações sobre um ponto da rede 

ajuda a desvendar toda a rede. Funcionam como máquinas identitárias de grupo. 

Esse mecanismo, que resulta em uma poderosa máquina de direcionamento 

personalizado de publicidade, torna-se ainda mais sofisticado quando vemos que os 

algoritmos passam a prever os desejos do consumidor e moldá-los em escala. Esse é o poder 

que essas corporações detêm e que vendem aos anunciantes. É a partir destes mecanismos 

que opera o capitalismo de vigilância. 

Ao mesmo tempo, são máquinas de recomendação de novos conteúdos, definindo 

o que será visto e o que não será visto nas mídias sociais, definindo o que será visto primeiro 

e o que será visto por último, gerando um "efeito colateral" de direcionar o que devemos 

pensar ou debater e aprisionando os indivíduos em bolhas informacionais, onde apenas os 

mesmos pontos de vista são reforçados. Se os usuários, empoderados a partir de uma 

ideologia utópica da internet, acreditam que é ali em suas bolhas informacionais que 

estarão informados sem intermediários e de forma livre, em um mundo em que seu ponto 

de vista não é questionado, será difícil que as sociedades não convivam com radicalismos e 

polarização. Isso ocorre por causa da estrutura de rede, já que controle ou circulação são 

ações inatas à estrutura em rede. 

Dentro desta lógica, insere-se o jornalismo, que passa a estar sujeito aos mesmos 

critérios que qualquer outro tipo de conteúdo. Está sujeito, inclusive, aos mesmos critérios 

de seleção e relevância que incidem sobre os boatos, que agora são mediatizados, e 

passaram a ser chamados pela alcunha de "fake news" pela própria imprensa. Os boatos, 

que só se tornam relevantes devido à força do grupo, encontram nas redes sociais um 

ambiente perfeito para sua proliferação: um ambiente de alta velocidade de propagação de 

informação, em que não existe verificação. 

 A informação, em especial a informação política, é fundamental no processo 

democrático desde que o direito ao voto abriu caminho para uma nova exigência: o direito 

de saber. É a partir desse tipo de informação que os cidadãos vão refletir, construir suas 

opiniões sobre governantes e decidir se os mantêm no poder ou se os removem dali. Se não 
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houver uma regulamentação mais forte sobre o recolhimento de dados dos usuários pelas 

empresas de tecnologia e pelas mídias sociais, e os processos algorítmicos continuarem 

voltados para o reforço das crenças e dos pontos de vista dos usuários, principalmente em 

espaços em que o usuário tem a ilusão da liberdade e da desintermediação, podemos dizer 

que a democracia estará ameaçada. 

Neste contexto, o jornalismo enfrenta muitas crises: um modelo de negócio em 

decadência, uma percepção do público sobre seus vieses, a perda da centralidade na 

produção, seleção e distribuição da informação, novos critérios de seleção da informação a 

partir da ação dos algoritmos, e as notícias falsas em um cenário amplo de desinformação. 

Jornalistas, agora, dedicam-se a desmentir boatos que circulam pelas redes sociais, 

deslocando-se de sua função primordial de trazer ao público informação nova, fiável e 

relevante. O discurso de verdade do jornalismo é questionado pelo público, agora à 

esquerda e à direita, que percebe que aquela produção está inserida num modelo 

capitalista - enquanto o que se passa na internet nem sempre é visto de forma tão crítica. 

Esse cenário torna-se ainda mais complexo quando adicionamos a ele o fenômeno da pós-

verdade, em que crenças se sobrepõem à realidade dos fatos. 

Com isso, as redes sociais tornaram-se um espaço aberto para a circulação de 

variados discursos, inclusive aqueles que vão contra o que se diz na imprensa. Alguns, por 

ideologia; outros, por interesse econômico, graças ao modelo de negócio de sites como o 

Google; outros, por estratégia política. Esses discursos, muitas vezes, vão envolver fatos que 

não são reais, tanto para alcançarem mais pessoas, uma vez que a polêmica tem muita força 

nas redes sociais dada a forma como estão construídas, quanto para espalharem 

informações contraditórias que vão trazer confusão aos receptores, turvando a percepção 

do que é verdade e o que não é. Comunicação é poder, e os discursos são tanto um 

instrumento de poder e controle como um instrumento da construção social da realidade. 

A forma como confirmam, legitimam, reproduzem ou desafiam relações de poder, 

ideologias e de dominância estão expressas em suas estruturas, e a análise aprofundada 

dos discursos, tanto verdadeiros quanto os falsos, vai ajudar a explicitar a dinâmica das 

novas disputas de poder em que os processos comunicacionais estão inseridos.  
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Essas reflexões nos levam a avaliar, a partir da nossa pergunta de partida, se 

hipóteses levantadas neste trabalho se confirmaram. Quisemos entender quais são as 

estratégias discursivas de emissores de fake news e de jornalistas profissionais para 

influenciar a opinião pública e utilizamos a análise do discurso como metodologia para 

observar: 1) se existe uma guerra discursiva entre emissores de fake news e veículos de 

comunicação social; 2) quais são as relações de poder que se desenvolvem entre imprensa 

e emissores de notícias falsas; 3) quais são as consequências do fenômeno das fake news 

para o jornalismo e para as sociedades; 4) qual é o enquadramento do papel das iniciativas 

de fact-checking no contexto dos veículos jornalísticos tradicionais brasileiros. 

Em relação às estratégias discursivas utilizadas, vemos que enquanto na análise das 

fake news observamos formas de significados implícitos, imprecisões e voz activa em 

relação a alguns sujeitos do discurso, vemos nos debunkings a antítese disto: a construção 

direta, em voz activa, a apresentação dos argumentos de forma explícita, e a 

responsabilização de forma direta dos sujeitos do discurso. O uso de figuras de linguagem 

como a ironia e a hipérbole nas informações falsas, e a repetição nos desmentidos. O 

repertório lexical típico do discurso jornalístico encontra-se tanto nas fake news quanto nas 

checagens, mas nas notícias falsas encontra-se também outros tipos de léxico, como o da 

política. Nas fake news, por vezes a imprensa é caracterizada como injusta, outras vezes 

não é citada diretamente; no entanto, nos desmentidos, podemos perceber que as fake 

news são sempre nomeadas como falsas ou enganosas, de forma explícita e repetida. Essa 

qualificação está sempre presente no primeiro parágrafo, além do título, o que atribui 

importância para essa classificação.  A estratégia de intensificação foi observada tanto nas 

fake news quanto nos desmentidos, no sentido de reforçar o ponto de vista defendido; a 

estratégia argumentativa da comprovação foi utilizada em todos os debunkings. Vemos, de 

forma clara nos desmentidos, um grande volume de proposições que detalham o ponto de 

vista defendido, o da falsidade da informação analisada.  

Entre as estratégias ideológicas globais, a polarização foi encontrada na maioria (em 

7 de 8) das fake news e também nos desmentidos analisados nesta amostra, onde os 

endogrupos são caracterizados de forma geral como verdadeiros, bons, e defensores de 

bons valores, enquanto os exogrupos são representados como mentirosos. Em muitos 
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desses casos, nas fake news, a imprensa foi caracterizada como o exogrupo; enquanto nos 

artigos divulgados pelo G1, vemos que as informações falsas foram sempre caracterizadas 

como o exogrupo. Em suma, vemos nas fake news figuras de linguagem, significados 

implícitos, imprecisões, estratégia de intensificação e a polarização ideológica, enquanto 

nos desmentidos, vemos a utilização da figura de linguagem da repetição, a estratégia 

argumentativa da comprovação, estratégias de intensificação e a também polarização 

ideológica. 

Essas observações nos levam a confirmar nossa hipótese, de que existe uma disputa 

discursiva entre emissores de fake news e o jornalismo profissional, já que existe uma 

polarização entre endogrupos e exogrupos nos dois tipos de artigos utilizados, em geral 

referindo-se ao outro como exogrupo e vice-versa. Observamos também, a partir da 

observação de que alguns artigos classificados como fake news simulam veículos de 

imprensa, que existe um objetivo de influenciar os receptores utilizando-se do poder da 

imprensa. Vemos, nesta amostra, que embora muitas vezes a imprensa seja qualificada 

como exogrupo, a utilização do formato jornalístico ainda é uma forma de emprestar 

credibilidade a uma informação, o que é relevante especialmente em um contexto de 

eleições. 

Por outro lado, vemos que o esforço do Grupo Globo, nesta amostra, de 

desqualificar as informações falsas passa por reafirmar seu poder enquanto detentor da 

verdade. Vemos que existe uma relação de disputa de forças entre imprensa e emissores 

de notícias falsas, enquanto um tenta se aproveitar do poder do outro, enquanto o outro 

se esforça para desqualificá-lo. A partir dessa observação, percebemos que o fact-checking 

é utilizado, nesta amostra, dentro do contexto dos veículos jornalísticos do Grupo Globo 

como forma de reafirmar a credibilidade do jornalismo e também como forma de defender 

os veículos do grupo empresarial, colocando-os como detentores da verdade, que lutam 

contra um inimigo que é todos aqueles que mentem. 

As consequências do fenômeno das fake news para o jornalismo são importantes, 

porém ainda não totalmente conhecidas, uma vez que o fenômeno, no formato atual, é 

relativamente novo. Será necessário desenvolver novas investigações e aprofundar-se nos 

estudos das relações entre jornalismo e fake news para que possamos observar de forma 
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mais ampla esse novo paradigma. No entanto, podemos dizer que as fake news revelam 

uma mudança nas relações de poder na esfera pública, e perturbam o ecossistema 

informativo, tornando-o turvo, dada a confusão entre a informação verdadeira e a falsa, e 

complexo, uma vez que relações de poder que se desenvolvem nesta esfera vão tornar a 

informação mais ou menos relevante para cada usuário das redes a partir de suas próprias 

crenças e opiniões e a partir das crenças e opiniões do grupo. Com essa disputa entre 

imprensa e fake news, esvazia-se até mesmo a busca pela informação correta, por causa da 

saturação informativa. Em última análise, se o jornalismo se ocupa com informação falsa ao 

invés de trazer novidade e atualidade para a sociedade, vivemos um retrocesso para a 

democracia. 

O que podemos perceber é que o fenômeno da desinformação que observamos é 

amplificado pelo modelo das redes sociais, e que é necessário conscientização sobre esse 

aspeto, tanto para que ele possa ser questionado quanto para que os indivíduos comecem 

a se preocupar mais com a fiabilidade da informação que estão a consumir. 

O cenário é complexo, mas o jornalismo continua tendo relevância, embora ainda 

tenha de encontrar o caminho para tornar novamente referência em meio a um 

ecossistema que convive com novos atores. Isso passa por uma reavaliação de seu trabalho, 

baseando nos critérios que levaram o jornalismo a ocupar uma posição de poder: a 

objetividade, a busca por mostrar todos os pontos de vista sobre um assunto e, 

principalmente, a checagem dos fatos e a visão do ofício como serviço público. 

Fake news atacam a credibilidade do jornalismo, mas é a partir da contextualização 

e da persistência que, em nossa visão, o jornalismo poderá enfrentar esses novos desafios 

e tornar o debate público mais informado e mais rico. Apenas um ecossistema informativo 

fiável estará a favor do desenvolvimento da democracia, e ele será fundamental para que 

as sociedades caminhem no sentido do consenso, e não da polarização. 
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