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RESUMO
A mudança de hábito dos leitores nas redes sociais modificou a forma de exercer jornalismo no
ambiente digital. Através de um processo homônimo, os modelos de produção, distribuição e
consumo de conteúdos promoveram a célere propagação de notícias, causando inúmeras
inclusões de notícias falsas (fakes news), devido à checagem superficial dos meios de
comunicação de massa. A partir dessas transformações surgiu o fenômeno da pós-verdade e a
criação de agências especialistas em checagem, denominadas fact-checking. Essas notícias
falsas promoveram o debate sobre a importância do jornalismo de qualidade e as formas como
as redações jornalísticas procedem diante dessa recorrência.

Palavras-chave: fake-news; pós-verdade; checagem; esfera pública; comunicação; sociedade;
disseminação de discurso.

ABSTRACT

The changing habit of readers on social networks has transformed the way journalism is done in
the digital environment. Through a process of the same name, content production, distribution
and consumption models have promoted the rapid propagation of news, causing numerous fake
news inclusions, due to the superficial checking of the mass media. As a consequence of these
transformations came the concept of post-truth and the creation of agencies specialized in
checking, called fact-checking. These fake news promoted the debate about the importance of
quality journalism and the ways journalism behaves in the face of this recurrence.

Keywords: fake-news; post truth; checking; public sphere; communication; society;
dissemination of speech.
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1 INTRODUÇÃO
A forma de exercer o jornalismo atravessa um ambiente de transformações,
conduzindo um processo homônimo que atinge os padrões de produção, distribuição e
consumo de conteúdos comunicacionais. A exigência aos jornalistas, por parte de
alguns veículos, de realizar rapidamente as reportagens faz com que a apuração
eventualmente seja feita de forma superficial. A partir disso, a presença das fake news
disseminadas no ambiente digital e na esfera pública, que chega ao cotidiano das
redações, se tornou recorrente.
A esfera pública conceituada por Habermas (1981) explica, do ponto de vista
científico, que essa esfera pode ser caracterizada como a esfera do debate público, que
possibilita opiniões e estabelece uma disputa de argumentações utilizando como base o
princípio de racionalidade. Com a transformação dessa esfera pública para uma esfera
conectada, a internet se tornou o principal campo para a promoção do diálogo entre os
seres e amplificou o alcance dos discursos. Essa possibilidade de disseminar notícias em
um espaço de difusão permitiu que notícias, antes apenas publicadas nos meios
tradicionais como rádio e televisão, fossem expostas nesse campo de forma
significativa.
Embora, essa facilidade ao acesso de reportagens de diferentes regiões
possibilitasse o avanço dos debates e o progresso da comunicação, esse espaço também
instaurou uma crise de notícias sem checagem. Em uma esfera de crise dos grandes
veículos de massa, as notícias falsas encontraram na internet o refúgio necessário para
se propagar. Essa propagação, que grande parte se origina na internet, resulta no
problema que atinge todos os meios de comunicação, criando-se um novo conceito: a
pós-verdade. De acordo com o Dicionário de Oxford, “pós-verdade” foi considerada a
palavra do ano em 2016. Com esse novo desafio, agências de checagem foram criadas
para combater e analisar conteúdos de credibilidade imprecisa, denominadas factchecking.
Os meios de comunicação estão desempenhando formas de combater a
propagação dessas notícias falsas, orientando seus consumidores a identificar tais
conteúdos. Nesse sentido, o presente artigo pretende analisar como as fake news
influenciam o cotidiano das redações e do fazer jornalístico e se as mídias digitais
corroboram para sua propagação. Para isso, pretende-se:
a) analisar o ambiente de transformação, no âmbito do jornalismo, das mídias
analógicas às mídias digitais;
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b) pesquisar a pertinência do conceito de esfera pública e como se materializa o
diálogo entre as mídias digitais e o consumidor contemporâneo;
c) verificar de que forma a cultura da participação atua na propagação de notícias
falsas no ambiente de convergência digital;
d) compreender como os meios de comunicação podem auxiliar seus usuários na
identificação de notícias falsas.

2 DAS MÍDIAS ANALÓGICAS ÀS MÍDIAS DIGITAIS
Os seres humanos começaram a ter a premência em se comunicar a partir do
momento que estabeleceu o convívio em sociedade. A linguagem foi a primeira forma
de comunicação a ser utilizada, com objetivo de dialogar com outros indivíduos e para
garantir sua sobrevivência.
Com os passar dos anos, a linguagem teve seus sons transformados em símbolos,
e após criou-se a comunicação escrita, com a introdução do alfabeto. A escrita permitiu
que a mensagem fosse propagada e receptada a qualquer momento, e por qualquer
pessoa, que fosse alfabetizada, através de pergaminhos, cartas e livros.
A invenção da prensa por Johann Gutenberg de Mainz, no século XV, trouxe
uma nova forma de narrar textos com a utilização de tipos móveis. Cada letra tinha um
molde específico em aço, que era cautelosamente organizada em linhas retilíneas,
iniciando assim, o processo de difusão.
Esse processo de difusão permitiu o aperfeiçoamento da reprodução de textos e
posteriormente, a criação do jornal impresso, em 1830. Embora essa nova forma de
comunicação em grande escala trouxesse novos meios de informação como a televisão e
o rádio, as relações interpessoais passaram a perder espaço.
Burke (2006) afirma em seus estudos que a comunicabilidade - escrita e oral precede os registros históricos. Na Idade Média a comunicação através da rádio passou
a ser reconhecida no meio acadêmico de modo significativo e em 1950, a transmissão
no formato audiovisual passa a incentivar a construção do diálogo interdisciplinar da
mídia.
Pensar em termos de um sistema de mídia significa enfatizar a divisão de
trabalho entre os diferentes meios de comunicação disponíveis em um certo
lugar em um determinado tempo, sem esquecer que a velha e a nova mídia
podem e realmente coexistem, e que diferentes meios de comunicação podem
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competir entre si ou imitar um ao outro, bem como se complementar.
(BURKE, 2006, p. 31).

O sistema de transmissão de dados, atualmente conhecido como internet, foi
originalmente desenvolvido em território norte-americano durante a década de 1960.
Com o objetivo principal de promover, no auge da Guerra Fria, a confidencialidade das
informações governamentais, esse sistema impediu o acesso das forças soviéticas aos
arquivos e materiais sigilosos. Porém o incentivo comercial da plataforma logo
promoveu um célere fluxo de informações, capaz de alterar situações econômicas e
culturais em escala global.
A partir do ponto de vista de Bolaño (2011), o avanço social e econômico da
internet, está inserido nas grandes modificações da comunicação. Desde a reforma da
radio fusão na década de 1980 à reformulação global das telecomunicações entre 1980 a
1990, trouxe um novo papel para o uso da tecnologia.
O desenvolvimento histórico da internet em que a lógica comercial vai-se
tornando progressivamente mais importante, não chega a eliminar a outra,
que, ao contrário, aparece como atrativo fundamental para a conexão dos
indivíduos [...] (BOLANO, 2011).

A partir desse movimento, a internet passou a ser utilizada como o principal
meio de comunicação da sociedade. Com a chegada do século XX, houve um grande
fluxo de portais e blog’s espalhados na esfera digital, no qual, seus criadores ainda não
sabiam explicar a necessidade desse novo formato se haveria sucesso no futuro.
A internet se constitui como um ambiente comunicacional alternativo, uma vez
que, opera como um instrumento essencial na disseminação de conteúdos e informações
de movimentos minoritários. No Brasil, sua criação comercial ocorreu na primeira
metade dos anos 1990, e tem modificado a valorização dos negócios comunicacionais,
promovendo importantes mudanças nas relações com fornecedores, em ciclos de
produção e venda e distribuição de bens simbólicos.
Nesse movimento de comunicação com os usuários surgiram às redes sociais.
CAMPOS (2016) aponta em sua pesquisa que as primeiras origens das redes sociais
surgiram em 1969, através da criação de ferramenta de dial-up que conectavam os
usuários à internet a partir de um serviço comercial internacional que circulava nos
EUA.
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Existe um debate muito amplo no meio acadêmico sobre como surgiram nas
redes sociais digitais. Fato é que todo empenho tecnológico dessa integração
surgiu nas universidades norte-americanas no final da década de 70, com o
objetivo de facilitar a troca de informações dos pesquisadores. (CAMPOS,
2016, p. 8).

Já as mídias digitais são um campo que engloba todas as redes sociais e permite
inúmeras formas de relacionamento entre os seres. No sentido mais amplo, as mídias
digitais reúnem veículos de comunicação e permite a distribuição de informações sejam
elas, escritas, sonoras ou visuais.
As primeiras redes sociais foram produzidas na década de 1990, com o objetivo
de promover a relação entre as pessoas e criar recursos para que os usuários obtivessem
autonomia na criação de páginas na web. A pioneira a utilizar dessa prática, foi à rede
social Geosites (1994) que chegou a ter 38 milhões de usuários, e posteriormente foi
comprada pela Yahoo.
Em 1995 surgem outras duas redes sociais relevantes, o The Globe, voltado para
o relacionamento interpessoal e Classmates que visava reunir grupos de faculdade
através de comunidades com o objetivo de trocar conhecimento e marcar reencontros.
De acordo com uma pesquisa publicada pela tecmundo, a Classmates chegou a 50
milhões de usuários ativos e existe até hoje, porém com um número de participantes
reduzidos.
Com a chegada dos anos 2000, as redes sociais atingiram um aumento
significativo de usuários ativos devido ao aumento da popularização da internet e a
facilidade de se correlacionar no meio profissional e pessoal. A partir disso, surgiram as
redes Fotolog (2002), Friendster (2002), LinkedIn (2003), MySpace (2003), Flickr
(2004), Orkut (2004) e a chegada do Facebook também no ano de 2004. Embora o
Facebook seja a maior rede de usuários atuantes no mundo atualmente, o Orkut foi a
mídia mais usufruída por brasileiros até o ano de 2011, chegando a 40 milhões de
contas ativas.
Criado em 2004, o Facebook apenas obteve acesso mundial em 2006,
conquistando diversas cidades pelo mundo e crescendo de forma exponencial desde
então. A rede social já supera a marca de 908 milhões de usuários cadastrados e é
avaliada atualmente em U$$ 104 bilhões.
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No Brasil, as principais redes sociais utilizadas atualmente são: Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest e Snapchat, conforme
demonstrado no gráfico abaixo:
Figura 1. As redes sociais mais utilizadas no Brasil

As redes sociais possuem características específicas que podem ser utilizadas
como base para relações interpessoais. Essas relações não precisam ser compostas
apenas de interações entre usuários e empresas, elas precisam ser aptas a acrescentar
algo. Portanto Recuero (2012) analisa:
A ideia de relação social é independente do seu conteúdo. O conteúdo de uma
ou várias interações auxilia a definir o tipo de relação social que existe entre
dois interagentes. Do mesmo modo, a interação também possui conteúdo,
mas é diferente deste. O conteúdo constitui-se naquilo que é trocado através
das trocas de mensagens e auxilia a definir a relação. Mas não se confunde
com ela, que pode ter conteúdos variados. (RECUERO, 2012, p. 37)

Os usuários não possuem a concepção de trocar mensagens ou adicionar pessoas
para as suas redes sociais com o único propósito de interação. Pelo contrário, as pessoas
requerem uma proximidade com seus seguidores, uma relação social. Esses tipos de
contatos no ambiente digital mostram que há uma evolução no comportamento cultural
dos indivíduos.
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Para Saad (2003) a evolução das mídias trouxe a afirmativa de revalorização da
informação entre os usuários, principalmente pelo destinatário da mensagem.
Atualmente com o uso de aparelhos eletrônicos como smartphones, tablets e
computadores houve a potencialização do poder de escolha de conteúdo pelo receptor,
além de propor mais acesso a variadas informações com alta celeridade, tornando-o
muitas vezes, um cidadão opinativo e participativo em discussões do cotidiano.
[...] Os relacionamentos sociais decorrentes das mensagens instantâneas, dos
micro-blogs e dos e-mails praticamente roubam dos jornais a influência na
opinião coletiva que tinham anteriormente. As pessoas não precisam mais de
um papel para valorizar as informações sobre meteorologia, filmes, anúncios
classificados, fofocas, entretenimentos e outras informações. 1 (SCHAFER
apud Saad, 2003)

A participação dos usuários na construção do diálogo da sociedade não era
comum. Somente pessoas com “certa influência” e riqueza tinham o poder de promover
discursos e manter uma opinião autoritária perante aos demais membros da esfera
pública anacrônica.
3 ESFERA PÚBLICA
Vivemos em um universo no qual a disseminação dos discursos divergentes em
locais públicos ou privados é corriqueira. Esses diálogos são inclusos na sociedade
como forma de debater e entender opiniões opostas e possibilitar novas perspectivas.
Essa dimensão onde diversos assuntos são discutidos é denominada de esfera pública.
A esfera pública tem como princípios básicos a discursividade e argumentação, a
publicidade e privacidade. Nesse espaço, a opinião pública atua como uma voz da
sociedade para reflexionar sobre seus desejos profissionais e pessoais.
Habermas (1981), criador do conceito de esfera pública e privada, produziu
conceitos que dialogam com a perspectiva crítica mas com certa autonomia, propondo
transversalidades entre a Filosofia, as Ciências Sociais, a Linguística e a Comunicação.
Ele propõe uma abordagem denunciativa e até uma perspectiva combativa que podem
ser encaradas como um encontro ao crescimento de uma consciência de conversão
social. Ele destaca em seus estudos, do ponto de vista conceitual, que a esfera pública
principalmente é a esfera do debate público, que permite princípios opostos ao do

1

Jack Schafer, “What’s Really Killing Newspapers”. Disponível em <www.slate.com/id/2196485>.
Tradução livre de Beath Saad.
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consenso público e, portanto introduz uma disputa de argumentações utilizando como
base o princípio de racionalidade.
A racionalização do mundo da vida possibilita por um lado a diferenciação de
subsistemas independentes e ao mesmo tempo sobre o horizonte utópico de
uma sociedade civil burguesa, na qual os âmbitos formalmente organizados
de Bourgeois 2 constituem os fundamentos para um mundo de vista póstradicional [...] (HABERMAS, p. 485).

Do ponto de vista científico, a esfera pública constitui em um espaço de
mediação entre a sociedade e as instituições, onde diálogos são introduzidos,
processados e solucionados, uma vez que busca encontrar um objetivo comum e chegar
ao consenso. Situações problemáticas são naturalmente inseridas nessa dimensão para
observar o comportamento dessas entidades e indivíduos.
A esfera de visibilidade pública e debate, de acordo com Gomes (1999),
simboliza dois fenômenos independentes e relevantes para o bem comum. A esfera de
visibilidade refere-se a tudo que é atingível ao controle público, de forma fácil e
sociável. Já a discussão pública mantém a ideia, já inserida por Habermas, sobre
argumentação com base em oposições e argumentações que vão de encontro com aquilo
que se associa com o racional.
[...] na sociedade contemporânea não há espaço de exposição, de exibição, de
visibilidade e, ao mesmo tempo, de discurso, de discussão e debate que se
compare em volume, importância, disseminação e universalidade com o
sistema de mass media (GOMES, 1999).

Essas esferas propõem responder demandas relativas à sociedade e a
comunicação. Elas são fundamentais em todas as formas para a constituição e proteção
social, como forma de inserir um legado importante para a vida democrática da
civilização e estabelecer uma proteção, reduzindo qualquer ameaça ou extinção.
Habermas (1962) passa a adotar bases para discutir as alterações no espaço
público, além de propor uma valorização da publicidade e criticar a racionalidade
técnica, ao avanço do capitalismo e à produção cultural (especialmente a cultura que é
proveniente do setor privado). Ele observa que as democracias modernas e os meios de
comunicação se desenvolveram mais ou menos no mesmo período histórico, a partir do
século 18, e que, em seus inícios, as mídias fomentaram discussões de interesse público.

2

Bourgeois entende-se por economia e aparato estatal.
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Hoje, o ambiente digital trouxe grandes reflexões sobre o formato de esfera
pública atual, uma vez que, permitiu que diferentes discursos fossem inseridos nesse
espaço, propiciando a atuação ativa da sociedade e a interação de indivíduos e a troca de
conhecimento

voluntária.

Desse

modo,

como

podemos

conceitualizar

essas

transformações?
Yochai Benkler, um influente pesquisador norte-americano das relações entre
redes digitais e políticas, acredita que essa esfera pública conceituada por Habermas
passou a se tornar uma “esfera conectada”, uma vez que a web permitiu a inserção de
novos seres na participação do diálogo, amplificando a capacidade da sociedade de se
comunicar. Benkler ainda destaca as inúmeras possibilidades que a internet dispõe para
a participação da comunidade nas causas e debates de seu interesse. Nesse sentido,
Martino (2014) afirma:
Na Esfera Pública conectada, explica Benkler, a arquitetura da informação
elimina, ou ao menos diminui consideravelmente, essa assimetria entre
emissão e recepção, fazendo com que as pessoas possam dizer o que estão
pensando em um espaço público. O espaço linear-vertical da mensagem de
massa passa a existir ao mesmo tempo em que o espaço não linear e
horizontal da arquitetura de rede. (MARTINO, 2014, p.113)

A esfera pública contemporânea passa a deixar de ser um espaço onde é
produzida a opinião comum e torna-se palco para quem busca o conhecimento para as
decisões precipitadas. Para Habermas (1984), a imprensa realizou com êxito uma tarefa
indispensável para o surgimento da esfera pública, pois foi possível analisar o papel
fundamental da imprensa na significação do discurso e, portanto, possibilita uma análise
crítica e a promoção de debates essenciais em circunstâncias peculiares.
A sociedade de mercado já não produzia uma "consciência crítica coletiva" em
relação às autoridades tradicionais (que eram representadas pelo Estado e a Igreja) mas
uma forma de comunicação inspirada em modelos comerciais que esvaziam os debates,
que são comunicações estereotipadas, manipuladas, padronizadas, etc.
4 A CULTURA DA PARTICIPAÇÃO, PROPAGABILIDADE DOS DISCURSOS
E O FILTRO DA BOLHA
O atual formato das redes sociais trouxe com ela a cultura da participação. A
cultura da participação também é a cultura da interatividade, onde o usuário tem a
possibilidade de opinar, ser ouvido e fazer a diferença. Essa interatividade é o meio que

13

favorece a humanização dos veículos perante o seu público e traz um campo de
aprendizado mútuo entre o emissor e o receptor da mensagem.
Quando falamos em cultura, é importante destacar os preceitos de como foram
criadas as primeiras teorias relativas à cultura de massa. Essa teoria caracteriza o
público de massa como homogêneo e indiferenciado, no qual, reagem de forma distinta
aos produtos da indústria cultural. Segundo Strinatti (1999) “a teoria de cultura de
massa tende a considerar o público uma pessoa passiva, inerte, vulnerável e
manipulável”.
Nesse campo de estudo, eles partem do pressuposto que a recepção desses
processos de comunicação ocorre de forma considerável e com diversas interpretações
dos receptores diante do mesmo estímulo.
Castells (2006) traz o conceito de “mass self communication”, que retrata a nova
forma de comunicação em massa – porém produzida, recebida e vivenciada de forma
individual. Seu conceito é variável mas geralmente diz respeito a circulação da
informação não hegemônica em rede, desde sites até dispositivos portáteis. As mídias
de massa relativizam sua presença na vida social e não moderam mais os diálogos da
esfera pública.
A internet é, de fato, um meio de comunicação com lógica própria e
linguagem própria. Mas ela não se restringe a uma área particular de
expressão cultural. Atravessa todas elas. [...] O tipo de comunicação que
prospera na internet está relacionado à livre expressão em todas as suas
formas, mais ou menos desejável segundo o gosto de cada pessoa. (Castells,
2003, p. 164-165)

No jornalismo, existe uma mudança de comportamento por parte dos usuários
que mostra o grande fluxo de interações entre leitores e emissores. Esse fluxo permite
aos emissores analisar o comportamento e reações, além de identificar o tipo de notícia
que mais agrada o seu público.
De acordo com Shirky (2011) essa mudança de comportamento e a celeridade no
recebimento das informações contribuem para um ambiente que possibilita mudanças,
sendo elas boas ou ruins. Essas mudanças são necessárias para entender as necessidades
e um determinado público e proporcionar a evolução da sociedade como um todo.
Uma vez aceita a ideia de que de fato gostamos de fazer e compartilhar, por
mais imbecis em conteúdo ou pobres em execução que sejam, e que fazemos
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rir uns aos outros, é um tipo de atividade diferente de ser levado a rir por
pessoas pagas para nos fazer rir (SHIRKY, 2011, p. 23).

A esfera pública contemporânea se materializa na internet, em uma lógica de
redes, na qual é inserida num contexto de cultura da participação e colaboração, onde o
consumidor de mídia ganha autonomia relativa e também se torna produtor e
propagador de conteúdos digitais.
A “propagabilidade” segundo Jenkins (2014) refere-se a recursos que tornam
circulação de conteúdo mais fácil. Estruturas econômicas e atributos de um texto de
mídia podem influenciar o compartilhamento do material e ligar a comunidade por meio
das redes sociais. No entanto, Jenkins reconhece em seu estudo que tanto o emissor
quanto o receptor da mensagem se beneficiam dessa disseminação e, portanto,
desenvolvem um modelo de negócios simples e um local de fácil acesso. Para ele,
quando uma pessoa compartilha conteúdos, “ele pensa não apenas- e muitas vezes nem
principalmente” no que o autor da notícia queria ter dito com o material, mas no que
estavam informando ao fazer o compartilhamento.
[...] os canais de mídia de massa ainda são os recursos valiosos para se
espalhar informação e compartilhar conteúdos de grande interesse comum,
dado seu alcance muito largo (JENKINS, 2014).

Nesse ambiente digital, não é possível identificar como os usuários propagam as
informações. Eles tomam decisões com base em sua esfera social e cultural e partir
disso, determinam qual conteúdo tem relevância para seus seguidores e qual
compartilhamento irá transmitir corretamente sua opinião. Nesse contexto, o Facebook
passou a analisar o comportamento dos usuários nas redes sociais e constatou que para
manter esses indivíduos ativos na rede social, é necessário incluí-los em um ambiente
amistoso, com pessoas com características e pensamentos semelhantes, criando o
conceito de filtro da bolha ou bolha invisível.
O filtro da bolha se caracteriza por realizar um filtro nas redes sociais,
principalmente da rede social Facebook, na qual induz os usuários a lerem e
comentarem apenas assuntos de seu interesse, através de ferramentas de pesquisas que
são programadas para mostrar apenas as suas preferências.
Como afirma Prego (2017) as plataformas de mídias sociais, como o Facebook
auxiliam na criação dessa bolha virtual, pois analisam os interesses e necessidades de
seus usuários e com isso criam uma nova dimensão, na qual o sujeito não sente interesse
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em sair. Nesse contexto, todas as informações que circulam na rede do usuário
destinam-se a reforçar os seus hábitos, interesses e opiniões, além de manter uma
relação de proximidade.
Neste contexto, todos os dados e as comunicações recebidas destinam-se a
reforçar os seus hábitos, interesses e opiniões. A exposição de ideias
contrárias à sua própria posição, sobre qualquer assunto, consideradas de
interesse geral, não existe, porque ou estas ideias não aparecem na sua bolha
ou são feitas para serem desacreditada. (PREGO, 2017, p. 20-21)

O crescimento da diversidade de opiniões na esfera das redes sociais implica na
criação de preferências sobrepostas a opiniões de minorias. A grande massa é a grande
mantenedora dessas opiniões através da personalização do diálogo promovido nessa
esfera. Contudo, é preciso saber identificar quando essa comunicação está distorcendo
suas preferências e crenças.
Segundo Pariser (2012) essa personalização está moldando os fluxos de
informação e até mesmo portais de comunicação estão passando a nos fornecer anúncios
de acordo com nossos interesses e pesquisas recentes na internet.
“A personalização influencia os vídeos a que assistimos no YouTube e numa
dúzia de concorrentes menores, além das postagens de blogs que
acompanhamos. Afeta os e-mails que recebemos, os possíveis namoros que
encontramos no OkCupid e os restaurantes que o Yelp nos recomenda – ou
seja, a personalização pode facilmente afetar não só quem sai para jantar com
quem, mas também aonde vão e sobre o que conversam. Os algoritmos que
orquestram a nossa publicidade estão começando a orquestrar nossa vida.”
(PARISER, 2012, p. 11)

Na teoria, esses filtros podem nos auxiliar a encontrar informações que estamos
buscamos através de indicações de notícias, produtos, anúncios e debates. A plataforma
de streaming da Netflix é um bom exemplo dessa teoria, pois a partir das escolhas de
filmes ou séries que optamos, a plataforma nos indica opções de títulos semelhantes ao
que assistimos. É por consequência dessa análise, que a Netflix desenvolve novas séries
e gera popularidade em um curto espaço de tempo.
Somos monitorados automaticamente por softwares que observam nosso
comportamento, coletando informações sobre nossos padrões de consumo. Os
algoritmos filtram nossas rejeições, e privilegiam nosso tempo de navegação
consumindo publicidade, deixando em segundo plano o confronto de ideias.
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O problema dessa questão é que as pessoas conectadas à internet não são
autônomas, mas estão cada vez mais imersas em suas bolhas, sujeitas a filtros e cálculos
dos algoritmos. E isso coloca em cheque o pensamento de cidadania em rede.
5 FAKE NEWS NO AMBIENTE DIGITAL
Embora possa ser um termo relativamente atual, as notícias falsas (fake news)
não são algo exclusivo do nosso século. Durante a história da humanidade existem
vários episódios decorrentes em que notícias falsas foram disseminadas e causaram
consequências.
Em entrevista para a Folha de São Paulo, o historiador Robert Darnton, afirma
que as notícias falsas sempre existiram. Em 1522, de acordo com o Darnton, o jornalista
e poeta, Pietro Aretino (1492-1556), escreveu poemas que espalhavam boatos falsos
sobre

o

imperador

Justiniano,

que

acabaram

por

destruir

sua

reputação

subsequentemente.
No Brasil e em diversos países, importantes veículos de comunicação se
retrataram após a publicação de reportagens errôneas que obtiveram grande repercussão.
São alguns casos:
5.1 Caso Ibsen Pinheiro
O deputado Ibsen Pinheiro teve seu encargo político prejudicado em 1994, após
a publicação de uma reportagem realizada pela revista Veja, no qual, informava
que o político havia feito uma transferência bancária no valor U$$ 1 milhão de
uma conta da Caixa Econômica para uma conta no Banrisul. Entretanto, após a
checagem feita no mesmo dia pela Veja, foi constatado que o valor cotado
estava falseado, entretanto, a reportagem foi distribuída sem qualquer alteração.
Em 2004, a revista IstoÉ publicou uma retratação: “Como o mau jornalismo
transformou U$$ 1 mil em U$$ 1 milhão e levou à cassação de um forte
candidato a presidente do Brasil”, na capa em letras fortes.

5.2 Caso Escola Base
Em 1994, proprietários da Escola de Educação Infantil Base, na zona sul de São
Paulo, tiveram sua reputação difamada, após o SBT publicar reportagens
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acusando-os de pedofilia. Na época, foi noticiado que os sócios portavam fotos
nuas das crianças e incentivam o uso de drogas. Após a publicação das
reportagens, foi verificado que as acusações não tinham embasamento, porém, a
Escola já havia sido depredada por moradores locais e foi obrigada a fechar as
portas. O caso foi levado à justiça e o SBT foi condenado a pagar cerca R$ 300
mil por danos morais. A turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) declarou
que

a

emissora

apresentou

“reportagens

de

conteúdo

inverídico

e

sensacionalista”.

5.3 Caso da menina do Kuwait e a invasão do Iraque
Uma menina do Kuwait de 15 anos, Nayirah, acusou os soldados iraquianos de
retirarem bebês de incubadoras em um hospital de seu país, onde trabalhava
como voluntária. A história ocorreu por volta de 1990 quando o presidente do
Iraque na época, Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. O depoimento da menina
foi feito diante do Congresso dos Estados Unidos e foi reproduzido pelo mundo
convencendo muitos cidadãos do Ocidente a confrontar as tropas iraquianas.
Porém, tal discurso foi preparado por uma agência de relações públicas nos
Estados Unidos, que tinha ligações políticas com o Kuwait, de acordo com uma
investigação realizada pela Anistia Internacional em conjunto a Human Rights
Watch e jornalistas independentes. Após a investigação, também foi constatado
que Nayirah era filha do embaixador do Kuwait em Washington.
A criação do conceito Fake News se popularizou após o Presidente dos EUA
Donald Trump acusar um repórter da CNN em uma entrevista coletiva de produzir
conteúdos falsos. Desde então, este termo veem sendo utilizado para caracterizar
noticias falsas.
Atualmente, o jornalismo digital é o principal fator na propagação dessas
notícias, pois esse meio possui como características básicas: um produto facilmente
manipulável, sem estragos à matéria-prima, podendo ser compartilhado a partir de
plataformas digitais, sem onerar os mesmos recursos financeiros ou exigir uma cadeia
de distribuição. Imparcial em seu aspecto técnico, as notícias ganham mobilidade
indiscriminada, uma vez que interessa aos leitores digitais que o código binário seja
processado em qualquer dispositivo.

18

De acordo com um estudo feito pelo Massachussets Institute of Technology
(MIT) publicado pela revista cientifica Science, boa parte dos relatos falsos são de
caráter político.
As plataformas de Internet tornaram-se os facilitadores mais importantes e
canais principais de notícias falsas. É barato criar um site que tenha as
armadilhas de uma organização profissional de notícias. Também tem sido
fácil gerar receita com conteúdo por meio de anúncios on-line e disseminação
de mídia social. A internet não apenas fornece um meio para publicar notícias
falsas, mas oferece ferramentas para promover ativamente a disseminação
(M. J. LAZER et al., 2018).

LAZER e colaboradores (2018) destacam em sua pesquisa a crescente
disseminação de Fake News devido à falta de informação dos usuários que integram as
redes sociais. Segundo o estudo, esse compartilhamento vai de encontro com as crenças
e ideologias de cada usuário, se determinado fato vai lhe causar empatia ao ponto de
compartilhar para sua rede de amigos e familiares.
A pesquisa ainda revela que para entender a disseminação dessas notícias, antes
é preciso entender o seu emissor e suas reais intenções em publicar o falso fato. A partir
dessa percepção, será possível identificar o motivo da alta circulação do conteúdo na
internet e o elevado acesso dos usuários.
De acordo com os dados coletados pelo Índice de Confiança na Justiça (ICJ
Brasil) em 2016, as emissoras de TV e a Imprensa Escrita tiveram seus índices de
credibilidade reduzidos em 9% e 5%, respectivamente. Entretanto, as redes sociais
obtiveram um aumento de 61% em comparação aos resultados de 2015. A pesquisa
revela que os usuários preferem se inteirar dos fatos pelas redes sociais ao invés da
mídia tradicional, como televisão e rádio, causando um aumento de tráfego de usuários
no ambiente digital e um alto índice de publicação de notícias.
Existe uma dificuldade na identificação da confiabilidade da notícia. Os usuários
se atraem por manchetes apelativas e acabam procurando saber mais acessando o
conteúdo da matéria na íntegra. Esses acessos contribuem para a proliferação de portais
de notícias sem conteúdo jornalístico confiável.
O valor do conteúdo, de acordo com Saad (2003) é um dos grandes debates do
futuro. Com o aglomerado de informações que circulam nas redes sociais, os valores
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dos conteúdos veem se tornado a grande prioridade em veículos de comunicação de
massa. Entretanto, esses veículos podem monitorar todo conteúdo gerado no ambiente
digital através do uso de softwares específicos que possibilitam análise de informações,
reações, comentários, compartilhamentos e influência das mensagens emitidas.
Em entrevista para a BBC Brasil, o engenheiro Orkut Büyükkökten (criador da
rede social Orkut) defende que os perfis e notícias falsas deveriam ser banidos de
qualquer mídia digital. Segundo o engenheiro, um dos principais objetivos das redes
sociais é aproximar as pessoas e manter algum laço efetivo entre elas. Entretanto, com o
grande volume de notícias falsas que estão circulando na internet, essa relação entre os
usuários está conturbada.
[...] Na vida real, se você descobre que seu amigo mente o tempo todo, você
vai querer continuar com essa amizade? Se você sabe que seu namorado está
te traindo, você vai terminar o relacionamento. O mesmo vale para a internet.
Não deveria ser permitido que alguém publique conteúdo falso e minta
constantemente. [...] 3

Editorias de importantes veículos de comunicação, como GaúchaZH (RS) e
Folha de São Paulo (SP) mostram o comportamento do jornalismo diante da
disseminação das fakes news na esfera digital. Analisamos, portanto:
5.4 GaúchaZH:
Segundo o editorial4 publicado pela GaúchaZH em abril de 2017, os emissores
tradicionais de notícias estão mais sujeitos à cobranças dos usuários do que os
produtores de conteúdo para as redes sociais. Para eles, a apuração, a
verificação, a checagem, a autocorreção, a diversidade de fontes, o pluralismo de
opiniões são os princípios básicos para o bom jornalismo e para manter a
confiança com seus consumidores. Os usuários das redes sociais estão cada dia
mais propensos a compartilhar conteúdos falsos, por isso, é essencial que o
jornalismo mantenha o foco com a veracidade dos fatos. Pelo período de três
meses foi observada a mudança de comportamento desse veículo diante das
fakes news. Diversas matérias e artigos foram publicados com o objetivo de
orientar os cidadãos a identificar possíveis notícias falsas e denuncia-las. Essa

3

Rafael Barifouse, “Perfis e notícias falsas deveriam ser banidos das redes sociais, diz Orkut”, disponível
em: < http://www.bbc.com/portuguese/geral-43597903> - Acesso em 24/04/2018;
4
Só a verdade é notícia. Disponível: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2017/04/so-averdade-e-noticia-9765866.html> - Acesso em 01/06/2018.
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atitude retrata a preocupação do veículo de comunicação com a verdade, com a
checagem dos fatos.
Figuras 2 e 3. Reportagens sobre Fake news publicadas pela GaúchaZH.

5.5 Folha de São Paulo
O editorial 5 publicado pela Folha de São Paulo em maio de 2017, ressalta a
importância do jornalismo com qualidade como solução para o fim das notícias
falsas. A mudança de hábito dos consumidores promoveu uma alta ampliação de
compartilhamento de fake news nas mídias digitais. De acordo com o editorial,
para identificar possíveis reportagens falsas é necessário que o usuário aborde
assuntos com senso crítico e analítico. Além disso, é necessário que esse
consumidor, ao encontrar esse tipo de reportagem, exponha sua crítica ao
próprio jornal, para que esse veículo possa analisar com exatidão a checagem
dos fatos. Durante três meses foi verificado que a Folha de São Paulo passou a
orientar seus leitores na identificação de fake news, através de reportagens
informativas e pesquisas instrutivas. Esse tipo de instrução mostra o cuidado do
jornal com seu consumidor, integrando qualidade a correlação da imprensa e
usuário.

Figuras 4 e 5. Reportagens sobre Fake news publicadas pela Folha de São Paulo
5

Jornalismo profissional é antídoto para notícia falsa e intolerância. Disponível em:
<http://temas.folha.uol.com.br/projeto-editorial-da-folha/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principioseditoriais.shtml> - Acesso em 12/06/2018.
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6 O FENÔMENO DA PÓS-VERDADE E A CRIAÇÃO DO FACT-CHECKING
Com a disseminação das notícias falsas no ambiente digital foi possível
identificar uma mudança de comportamento dos indivíduos nas redes sociais. Aqueles
usuários que antes procuravam questionar a confiabilidade da notícia, agora agem de
forma indiferente com a veracidade dos fatos. Esse fenômeno é denominado como pósverdade.
No estudo sobre a pós-verdade, é possível verificar que os usuários não se
preocupam com a veracidade de uma notícia ou se podem afetar suas opiniões e
preferências. A consolidação desse comportamento aconteceu de forma repentina à
medida que o consumo das notícias falsas cresceu de forma significativa nas redes
sociais.
Hélio Gurovitz destaca em seu artigo6 que a população está descontente com o
rumo que a imprensa está tomando diante do aglomerado de notícias falaciosas que
circulam na internet.
Se quiser sobreviver, o jornalismo precisará mudar. Claro que empresas
digitais, como Google e Facebook, têm de reconhecer sua responsabilidade
como distribuidores de informação. Mas a imprensa precisa deixar de lado
glórias e fórmulas do passado para seduzir de volta o público, desorientado
em meio à avalanche. Para D’Ancona, é preciso aprender com o inimigo,
6

O Jornalismo na Era da Pós-Verdade. Disponível em: <https://epoca.globo.com/cultura/heliogurovitz/noticia/2017/08/o-jornalismo-na-era-da-pos-verdade.htm> - Acesso em 12/06/2018.
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adotar uma narrativa simbólica tão poderosa quanto a da propaganda
(GUROVITZ, 2017).

Embora, os estudos sobre pós-verdade mostrem que esse fenômeno ocorre
principalmente em cenários políticos, para Zarzalejo (2017) a pós-verdade não ocorre
apenas em um campo determinado. Pelo contrário, essa prática é utilizada de forma
astuciosa, especialmente em setores estratégicos para rever sua forma de atuação.
[...] A pós-verdade consiste na relativização da verdade, na banalização da
objetividade dos dados e na supremacia do discurso emotivo [...] O
populismo de hoje, e de sempre, maneja mais com as persuasões emocionais
do que com critérios de racionalidade e de veracidade. O rigor e o populismo
são conceitos contraditórios. (ZARZALEJO, 2017, p. 11-15)

Sobretudo, para o jornalismo, a pós-verdade pode ser definida como alerta e
utilidade. Em um cenário, onde qualquer pessoa se torna produtora de conteúdo e
compartilham opiniões, o jornalismo é enfraquecido pelas notícias sem apuração.
Entretanto, quando essas informações produzidas começam a se desencontrar, o bom
jornalismo volta a aparecer – como bem social e ao serviço da sociedade – restaurando
o papel de fonte confiável da informação. O grande desafio é justamente esse, ser o
transmissor de fatos verdadeiros e fazer da checagem dos fatos, algo indispensável.
A partir da necessidade de fazer a checagem das notícias ao meio à conturbada
onda de propagação de notícias falsas, criou-se o fact-checking. Com o objetivo de
realizar uma análise mais apurada e precisa, agências especializadas em fact-checking
vêm sendo procuradas pelos grandes veículos de comunicação.
Em 1991, a CNN em Washington, resolveu fazer a checagem dos anúncios feitos
pelos candidatos à presidência dos Estados Unidos na TV. Com o sucesso dessa prática,
o jornalista responsável pela apuração, Brooks Jackson, criou em 2003 – com apoio da
Universidade da Pensilvânia e do Annenberg Public Policy Center - o seu primeiro site
independente, o FactCheck.org, que permanece ativo atualmente.
No Brasil, a primeira agência especializada nessa prática é a Agência Lupa,
criada em novembro de 2015. A agência se identifica como o “filtro” dos veículos de
comunicação e possui uma metodologia de oito passos que inicia com a observação de
discursos produzidos por políticos, celebridades, líderes sociais em diversas mídias,
como televisão, rádios, jornais e etc.
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Zarzalejos (2017) afirma que os usuários possuem um vasto campo de opções
tecnológicas que podem auxiliar na identificação do conteúdo verídico.
[...] A nova comunicação e o novo jornalismo devem concentrar-se, de agora
em diante, não tanto em contar – isto já o fazem os cidadãos, por conta
própria, por meio do enorme cardápio de tecnologias digitais à sua disposição
– mas em verificar, em realizar o fact-checking de maneira sistemática, por
meio de muitas plataformas que já existem (dezenas nos Estados Unidos) [...]
(ZARZALEJOS, 2017, p.11-15)

A importância da checagem dos fatos vai de encontro com o fazer jornalismo
com qualidade e de forma profissional. No que tange ao futuro do comunicador, é
necessário que esse aspecto seja reforçado nas redações jornalísticas de forma rigorosa,
além de promover o constate debate sobre essas transformações no dia a dia da
profissão.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Baseada na análise de comportamento dos veículos de comunicação de massa
como a GaúchaZH e a Folha de São Paulo foi possível entender que, esses veículos
estão preocupados com o alto índice de fake news espalhados pelas redes sociais.
Embora as notícias falsas não sejam um fato exclusivo do século XXI, é percebível que
atualmente o ambiente digital é o maior propagador dessas reportagens.
Os usuários estão cada vez mais suscetíveis ao compartilhamento desses fatos
falsos devido ao grande volume de portais de notícias espalhados pela internet. Com a
mudança de hábito dos indivíduos, onde cada parte do dia é indispensável, a procura por
meios de comunicação confiáveis se tornou um costume esquecido. A esfera pública
conectada, explica esses fatores como parte da transformação cultural da sociedade, já
que essa modificação proporcionou a inclusão de novos participantes no atual diálogo.
Esses hábitos possibilitam compreender também de que forma dessas notícias se
espalham, já que boa parte é através de compartilhamento de páginas pessoais de
usuários. Os veículos de comunicação podem auxiliar esse consumidor contemporâneo
na identificação de fake news por meio de palestras gratuitas que abordem a origem
dessas notícias e ensinar a identificá-las, através de tópicos objetivos e recorrentes
publicações de instrução. Além disso, esses veículos devem ter recorrentes diálogos nas
redações jornalísticas que reforcem a importância da checagem e o compartilhamento
de notícias consciente, sempre priorizando a confiabilidade da notícia.
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