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RESUMO 

 

AZARIAS, Wiverson. “É fake!”: A recepção de notícias falsas em páginas brasileiras 

do Facebook. 2021. 124 p. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós-

graduação em Estudos Culturais, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão original. 

 

A pesquisa descrita nesta dissertação teve como objetivo principal identificar as ideias 

e percepções sobre o debate público expressas por consumidores de fake news no 

Facebook. O objeto da análise consistiu em comentários postados por usuários da 

plataforma em resposta às publicações de duas páginas já conhecidas por difundirem 

desinformação: a página oficial do portal Gospel Prime (facebook.com/gospelprime) e 

a do site Falando Verdades (facebook.com/Falandoverdades.com.br). Etnografias 

virtuais foram realizadas em ambos os ambientes on-line, ao passo que os 

comentários dos internautas foram registrados por meio de printscreens. Por fim, tal 

material foi submetido a uma análise de discurso, utilizada para lançar luz sobre as 

representações e crenças subjacentes às falas coletadas. Ao final deste 

empreendimento, constatou-se a manutenção de duas concepções distintas de 

debate público: Os seguidores do Gospel Prime demonstraram entender o embate 

político-ideológico como expressão da guerra entre céu e inferno – com os 

conservadores defendendo as virtudes cristãs e a palavra de Deus, ao passo que os 

"esquerdistas" comporiam uma facção conspiradora a serviço do anticristo. Os 

seguidores do Falando Verdades, por sua vez, resumiram o debate público enquanto 

um conflito perdido, posto a derrota do progressismo em 2018 e a subsequente 

ascensão de conservadores considerados inaptos, pouco inteligentes e 

obscurantistas. 

 

Palavras-chave: Fake news. Imaginário político. Debate público. Etnografia virtual. 

Análise de discurso. 
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ABSTRACT 

 

AZARIAS, Wiverson. “It’s fake!”: The reception of fake news on Brazilian Facebook 

pages. 2021. 124 p. Dissertation (Master's Degree in Philosophy) – Postgraduate 

Program in Cultural Studies, School of Arts, Sciences and Humanities, University of 

São Paulo, São Paulo, 2021. Original version. 

 

The research described in this dissertation had as main goal to identify the ideas and 

perceptions about the public debate expressed by consumers of fake news on 

Facebook. The object of the analysis consisted of comments posted by the platform 

users in response to the publications of two pages already known for spreading 

disinformation: the official page of the Gospel Prime portal 

(facebook.com/gospelprime) and that of the Falando Verdades website 

(facebook.com/Falandoverdades.com.br). Virtual ethnographies were carried out in 

both online environments, while the comments of internet users were recorded through 

printscreens. Finally, such material was subjected to a discourse analysis, used to 

shed light on the representations and beliefs underlying the comments collected. At 

the end of this undertaking, two distinct concepts of public debate were observed: The 

followers of Gospel Prime demonstrated that they understood the political-ideological 

struggle as an expression of the war between heaven and hell – with conservatives 

defending the christian virtues and the word of God, while the "leftists" would compose 

a conspiratorial faction servant of antichrist. The followers of Falando Verdades, in 

turn, understood the public debate as a lost conflict, given the defeat of progressivism 

in 2018 and the subsequent rise of conservatists considered inepts, unintelligents and 

obscurantists. 

 

Keywords: Fake news. Political imaginary Public debate. Virtual ethnography. 

Discourse analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tratar do vínculo entre mídia e política é, em certa perspectiva, tratar da política 

em si; principalmente se tomarmos a palavra "mídia" em seu sentido mais amplo e a 

compreendermos enquanto um conjunto de processos de produção, armazenamento 

e circulação de informações ou conteúdos simbólicos. Se adotarmos este olhar, 

podemos argumentar que a política sempre dependeu de algum tipo de mídia para 

existir – para veicular mensagens acerca do futuro coletivo, para dar visibilidade aos 

atores políticos e assim por diante (MIGUEL, 1997). Decorre daí que transformações 

nos referidos meios de elaborar, conservar e difundir informações ou imagens fazem 

igualmente emergir, como argumenta Thompson (2002), novas práticas políticas e 

configurações do debate público. 

O aprimoramento da imprensa e o barateamento do papel-jornal no século XIX, 

por exemplo, permitiram que panfletos e publicações partidárias obtivessem um 

alcance sem precedentes (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017). No século XX, os meios 

de comunicação de massa, por sua vez, impulsionaram novas estratégias 

comunicacionais por parte dos políticos profissionais, ao passo que enfraqueceram a 

função dos partidos enquanto principais intermediadores entre as lideranças políticas 

e o eleitorado (MIGUEL, 1997). Recentemente, o crescimento das notícias on-line e o 

advento das mídias sociais possibilitaram uma interação mais dinâmica entre líderes 

e apoiadores, facilitaram o compartilhamento de notícias sobre acontecimentos 

políticos e permitiram que atores alheios às cadeias de comunicação fizessem circular 

amplamente conteúdos informativos enquadrados por suas particulares lentes. 

Interpretações diversas diante de tais impactos causados pelos meios de 

comunicação e informação foram tecidas ao longo do tempo por intelectuais 

observadores do campo do poder. Estes, por sua vez, ora salientavam as 

potencialidades das novas mídias em termos de participação política e de acesso à 

informação, ora privilegiavam aspectos negativos – alegando que elas poderiam 

rebaixar a qualidade do debate público, das informações colocadas em disputa e das 

próprias propostas políticas (MIGUEL, 2004). 

Na contemporaneidade, o campo acadêmico parece pautado exatamente por 

esta segunda tendência, debruçando-se sobre os efeitos deletérios causados pelas 

novas mídias digitais nas democracias ocidentais – em especial, após a corrida 



10 
 

 
 
 

presidencial estadunidense de 2016. Foi nesse contexto, aliás, que a produção e o 

compartilhamento massivos de notícias on-line falsas a respeito da política norte-

americana pela primeira vez ganharam as atenções da cobertura jornalística, dos 

acadêmicos e dos próprios políticos citados nas publicações enganosas, dando 

origem à expressão fake news (BUCCI, 2018). 

A Internet, desde a sua popularização durante a década de 1990, vem atuando 

enquanto um espaço fértil para rumores, textos sensacionalistas e teorias 

conspiratórias; existindo várias páginas, blogs e fóruns de discussão voltados 

exclusivamente à produção e ao debate deste tipo de conteúdo informativo 

controverso. Entretanto, o ineditismo do contexto eleitoral americano de 2016 

consistiu na utilização das plataformas de mídia social (principalmente o Twitter e o 

Facebook) como instrumento de difusão de artigos de notícia falsos ou imprecisos 

sobre os candidatos então em disputa pela Casa Branca. Tais narrativas fraudulentas, 

como expressam Guess, Nyhan e Reifler (2018), foram consideravelmente 

consumidas pelos eleitores estadunidenses, os quais, imersos em uma esfera pública 

polarizada e pouco reflexiva, tomaram como factuais as fake news e as utilizaram 

enquanto ferramentas de ataque ao “outro” em meio ao embate partidário. 

Guess, Nyhan e Reifler (2018), por meio de um survey aplicado entre os meses 

de outubro e novembro de 2016, concluíram que, de uma amostra de 2,5 mil 

respondentes, 25% visitaram um site de notícias falsas. Somando tal resultado com 

as reflexões pioneiras de Allcott e Gentzkow (2017), segundo as quais a maioria das 

notícias falsas propagada durante o período eleitoral tinha uma inclinação favorável a 

Donald Trump, torna-se bastante plausível a afirmação de que o candidato 

republicano provavelmente não venceria as eleições sem o auxílio dos rumores 

digitais. O próprio Trump valeu-se publicamente de parte das fake news durante a 

campanha para sustentar suas pautas ou difamar opositores e a imprensa. 

No Brasil, o equivalente a este período de efervescência de desinformação se 

deu durante as eleições gerais de 2018, quando grupos e representantes 

neoconservadores, na esteira de Trump, tensionaram o debate público nacional e o 

tornaram suscetível a diversas notícias falsas (DOURADO, 2020). Sintomas do 

consumo de desinformação no Brasil de 2018 transparecem nos dados obtidos pelo 

Reuters Institute no início de 2019, segundo os quais 53% dos brasileiros alegaram 

consumir e compartilhar notícias sobre política via WhatsApp, aplicativo que, baseado 
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em conversações interpessoais, facilitou o rápido compartilhamento de informações 

não confirmadas, teorias conspiratórias e fake news. Ainda segundo o relatório do 

instituto: "No Brasil, aproximadamente um milhão de grupos de WhatsApp foram 

criados para promover candidatos [em 2018] [...]" (NEWMAN et al., 2019, p. 19, 

tradução nossa)1. 

Entre as narrativas falsas difundidas em meio à corrida eleitoral, podemos 

apontar como emblemáticas as que denunciavam um suposto “kit gay” a ser 

distribuído nas escolas como parte de um plano das esquerdas brasileiras de 

“sexualizar precocemente” crianças; as que associavam o responsável pelo atentado 

contra Bolsonaro – Adélio Bispo de Oliveira – ao Partido dos Trabalhadores (PT); as 

peças de desinformação que apontavam para uma alegada “fraude nas urnas 

eletrônicas” etc. (DOURADO, 2020). 

A influência das notícias falsas no resultado dos pleitos no Brasil é algo difícil 

de ser objetivamente verificado, porém a relevância que o tema obteve foi suficiente 

para, em julho de 2019, ser criada no Congresso Nacional uma Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito (CPMI) especialmente dedicada a investigar o uso de fake news e 

de perfis falsos durante as eleições de 2018. A primeira reunião da Comissão ocorreu 

em setembro de 2019 e, ao longo dos meses, ela se tornou palco para diversas 

denúncias que vinculam políticos profissionais, muitos eleitos em 2018, a 

influenciadores digitais ou empresas de marketing responsáveis por difundir 

desinformação (CAMPOREZ, 2020). 

Portanto, a conjuntura política nacional de 2018 demonstrou o quão 

transnacional é o fenômeno das fake news e como o Sul Geopolítico não está alheio 

a esta efervescência moderna de mentiras sobre a política. O contexto eleitoral 

brasileiro também replicou as características aparentemente ligadas ao sucesso de 

narrativas fraudulentas no exterior, quer dizer, o afloramento de hiper-partidarismos 

no debate público e a ascensão de lideranças populistas de direita, cujo discurso 

público tende a ser fortemente acompanhado por rumores e teorias conspiratórias. 

Passados dois anos desde tal cenário e diante da atual pandemia de COVID-

19, uma nova onda de desinformação floresceu, porém, voltada à origem ou à 

 
1 Do original, em inglês: “In Brazil, roughly a million WhatsApp groups were created to promote 

candidates [...]”. 
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transmissão do novo coronavírus, bem como sobre vacinas. Negacionismo, rumores 

conspiratórios e a defesa publicamente feita por determinados atores a medicamentos 

sem eficácia comprovada no combate à COVID-19 são exemplos de desinformação 

que, contemporaneamente, ameaçam a saúde dos indivíduos em diversos países 

ocidentais. Se em 2016, fake news eram interpretadas unicamente como um risco às 

esferas públicas e à democracia liberal, eis que, hoje, elas são também 

compreendidas enquanto uma ameaça aos corpos a à vida dos sujeitos (GOULART; 

MUÑOZ, 2020). 

Tendo em vista exatamente esta ampla presença de notícias on-line falsas no 

debate público nacional e sua relevância no cenário político, partimos, neste trabalho, 

do princípio de que analisar especialmente os consumidores de fake news é esforço 

indispensável para entendermos o atual estado da cultura política brasileira, que 

aparenta ser complacente com o uso publicamente feito de informações infundadas 

ou mentirosas sobre figuras e grupos políticos. 

Com efeito, a pesquisa apresentada nesta dissertação teve como objetivo 

principal identificar representações e opiniões quanto ao debate público tecidas por 

consumidores de fake news. Os dados coletados para análise focaram em 

comentários postados por usuários do Facebook em resposta às publicações 

enganosas de duas páginas da plataforma já conhecidas por produzirem 

desinformação: a página do site Gospel Prime (www.facebook.com/gospelprime) e a 

página do portal Falando Verdades (www.facebook.com/Falandoverdades.com.br). 

Ambos os veículos foram selecionados por constarem na lista de Borges (2018) dentre 

"Os 10 maiores sites de boatos do Brasil", bem como por manterem atualizadas suas 

páginas oficiais no Facebook, onde postam notícias. 

Enquanto objetivos secundários, a pesquisa buscou: (1°) mapear as narrativas 

e rumores mobilizados pelos consumidores de notícias falsas para explicar a 

contemporaneidade e atribuir sentido às publicações enganosas; e (2°) mensurar a 

presença, nos comentários, de críticas às fake news ou aos veículos que as publicam 

– elemento capaz de evidenciar se houve, ou não, ampla adesão às peças de 

desinformação observadas. 

A hipótese que defendemos ao longo da dissertação sugere que as distintas 

fake news compartilhadas nos ambientes pesquisados ligam-se a prévios, porém 

divergentes, imaginários políticos – um particularmente cultivado por seguidores da 

http://www.facebook.com/gospelprime
http://www.facebook.com/Falandoverdades.com.br
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página do Gospel Prime, e o outro manifesto nos comentários da página do Falando 

Verdades. Argumentamos, em resumo, que a desinformação adquire caráter de 

verdade para determinados grupos ao oferecer supostas evidências às narrativas e 

rumores que já circulam pelos imaginários desses grupos. Há, afinal, diferentes 

maneiras de significar a política, símbolos e afetos variados associados a líderes e 

bandeiras específicas: elementos que, queremos crer, influenciam a maneira como 

informações são interpretadas – quer sejam elas verdadeiras ou falsas. 

Antecedendo a análise principal deste trabalho, todavia, encontram-se algumas 

reflexões de natureza teórica, essenciais para situarmos nossa pesquisa no amplo (e 

pouco consensual) debate acadêmico sobre as redes e as notícias falsas. Tal 

discussão teórica encontra-se dividida em três capítulos iniciais. 

No primeiro, realizamos uma revisão bibliográfica, a fim de elencar algumas 

das principais definições de fake news recentemente produzidas e em debate no 

campo acadêmico. Em outras palavras, buscamos mapear algumas das vozes que 

mais se sobressaem no Brasil e no exterior em meio às diversas compreensões 

acadêmicas sobre notícias falsas. Como critério de seleção, privilegiamos definições 

e abordagens que melhor ilustram as transformações ocorridas ao longo do tempo na 

academia – esfera que foi progressivamente abandonando definições mais restritas e 

específicas de “notícia falsa” para adotar concepções mais abrangentes, que 

contemplam uma gama de informações de baixa qualidade difundidas nos espaços 

on- e off-line. 

Em seguida, propomos diferenciar fake news de jornalismo profissional para, 

neste processo, (1°) argumentar a completa oposição estabelecida entre esses dois 

tipos de produção de conteúdo, e (2°) elaborar uma definição particular de fake news 

– construída com base nas características objetivas deste objeto. Ao longo deste 

segundo capítulo, exploramos o fato de a desinformação negar todos os princípios do 

jornalismo profissional, bem como não apresentar a qualidade editorial deste ou 

buscar desempenhar semelhante função política. 

No terceiro capítulo, nos debruçamos sobre o consumo on-line de 

desinformação, abordando duas ordens de fatores que, segundo a literatura 

acadêmica, contribuem para a exposição e a adesão às fake news. Começamos 

explorando fatores propriamente estruturais, ligados ao agenciamento algorítmico dos 

espaços digitais e ao funcionamento das plataformas de mídia social, e terminamos 
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refletindo a respeito de condicionantes subjetivos: do campo dos imaginários e das 

preferências políticas. A hipótese levantada ao longo deste capítulo sugere que os 

algoritmos e as “bolhas das redes sociais” colocam em contato, efetivamente, peças 

de desinformação com internautas selecionados, porém a crença de fato nas fake 

news depende de determinadas percepções e discursos previamente cultivados na 

esfera pública. 

O quarto capítulo desta dissertação destina-se, com efeito, à exposição da 

metodologia empregada na pesquisa. É nesse ponto que apresentamos a etnografia 

virtual utilizada durante a fase de coleta de dados no Facebook, e a análise de 

discurso, adotada para lançar luz às categorias e representações frequentemente 

evocadas nas falas coletadas dos internautas. Os desafios enfrentados ao longo da 

pesquisa, bem como questões éticas intimamente ligadas ao trabalho de campo, 

também são tópicos abordados neste segmento do trabalho. 

Uma vez apresentadas nossas principais referências e instrumentos de 

investigação, nos lançamos, no quinto capítulo, à exposição dos resultados obtidos 

ao final da pesquisa. Como nosso recorte privilegiou duas páginas distintas do 

Facebook, apresentamos uma análise que, constantemente, compara os dados 

coletados em cada ambiente digital explorado. Contrastamos, em tal seção, as visões 

acerca do debate público expressas pelas audiências das duas páginas, salientando 

as formas como cada grupo compreende as ideologias em disputa na esfera pública. 

Elencamos igualmente as narrativas explicativas evocadas em meio aos comentários 

e as caracterizações pejorativas feitas pelos internautas frente aos respectivos 

adversários políticos. 

Ao final, tecemos algumas considerações quanto à pesquisa e à importância 

de estudos qualitativos voltados ao consumo de desinformação no Brasil 

contemporâneo. 
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2. FAKE NEWS, UMA EXPRESSÃO POLISSÊMICA 

 

Talvez por se tratar de um termo forjado nas esferas política e jornalística, as 

fake news são motivo de controvérsia entre os acadêmicos devido à polissemia da 

expressão, que já suscitou usos diversos (TANDOC JR.; LIM; LING, 2018). Em meio 

à linguagem corrente, e principalmente no embate político acalorado, a expressão 

fake news foi utilizada para referenciar, por exemplo, alegações incorretas e 

sensacionalistas feitas por lideranças, teorias conspiratórias e rumores difundidos na 

web, equívocos jornalísticos de apuração de informações ou simplesmente aqueles 

discursos feitos "pelo outro", quer dizer, pelo campo adversário no embate político. 

Diante de tal imprecisão, os acadêmicos dedicados ao fenômeno da produção 

on-line de notícias por parte de veículos de baixa qualidade encontram-se divididos. 

Segundo Ribeiro e Ortellado (2018), existem pesquisadores que atualmente 

argumentam a utilidade da expressão fake news enquanto categoria analítica, 

contanto que o termo seja suficientemente recortado para se referir a um tipo 

específico de conteúdo on-line. Todavia, um segundo grupo de intelectuais considera 

fake news uma terminologia inadequada; seja pelos múltiplos usos ao qual foi 

submetida em meio ao cotidiano, seja por não contemplar a totalidade do fenômeno 

referido – que seria melhor caracterizado pela operacionalização de diversos graus 

de deformação de fatos, ao invés de por uma simples "produção de mentiras" sobre a 

política. 

É tendo em vista delinear minimamente estas principais perspectivas no debate 

acadêmico que este capítulo se impõe. Nas próximas páginas, listamos quatro (das 

diversas) definições e abordagens propostas por grupos de pesquisadores para 

tratarem das notícias enganosas que são publicadas e compartilhadas via Internet. 

Pelo fato dessa questão ultrapassar a academia brasileira, selecionamos algumas 

concepções internacionais para fornecer um volume suficiente de definições; tomando 

como ponto de partida aquelas mais restritas e que se valem da terminologia fake 

news, e terminando com conceitos e abordagens mais recentes e abrangentes, que 

sugerem novos quadros de interpretação para o debate. 

Privilegiamos essas quatro abordagens por dois motivos: (1°) por resumirem 

os principais pontos de contato e discordâncias entre os pesquisadores 

contemporâneos engajados no debate sobre fake news, sendo perspectivas 
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emblemáticas no campo; e também (2°) devido às quatro noções conseguirem 

expressar certo movimento na academia – uma gradativa ampliação de horizontes 

quanto à significação de fake news. Se, em 2017, logo após ao surgimento da 

expressão, alguns analistas entenderam por “notícias falsas” materiais inteiros e 

verificadamente mentirosos, ao longo dos anos, outros grupos de intelectuais 

abandonaram essa visão e passaram a considerar igualmente informações 

distorcidas, tendenciosas, sensacionalistas e ofensivas em seus estudos. Ao final 

deste capítulo, esperamos olhar de modo mais qualificado para essas transformações, 

assim como identificar as dimensões que permeiam as fake news e que estão em 

discussão no meio acadêmico. 

 

2.1. A validade analítica da expressão fake news 

 

Não há melhor maneira de começar tal balanço bibliográfico senão por meio do 

trabalho mais comumente referenciado a respeito das fake news e dos veículos de 

informação que as difundem: a pesquisa de Allcott e Gentzkow (2017). Os autores 

investigaram as narrativas inverídicas propagadas na web durante a corrida 

presidencial estadunidense de 2016, contexto no qual a alcunha fake news se 

popularizou. Para os autores, as notícias fraudulentas tratar-se-iam de um conteúdo 

on-line muito bem delimitado, e não qualquer desinformação. 

De acordo com a dupla, notícias falsas consistem em textos que (1°) assumem 

a escrita jornalística e adotam o gênero “artigo de notícia”; (2°) são criados 

deliberadamente por determinados veículos on-line, de modo que os criadores têm 

noção de que estão publicando uma mentira; e (3°) tratam-se de notícias inteiramente 

fabricadas e cuja falsidade pode ser, aliás, objetivamente verificada. 

Portanto, conforme Allcott e Gentzkow (2017), fake news estão associadas à 

fabricação intencional de fatos por parte de canais de notícias que, a despeito de 

terem intenções diversas, enganam os internautas apresentando fatos sobre a política 

que, em última instância, não ocorreram. 

Quando os pesquisadores alegam que as fake news são deliberadamente 

produzidas, não deduzem daí somente a presença de uma intenção maliciosa por 

parte dos fabricantes. O argumento é de que, se estes materiais noticiosos descrevem 

um acontecimento totalmente mentiroso, a sua publicação foi intencional. 
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Veículos on-line que emulam credibilidade, imparcialidade e profissionalismo, 

mas que fabricam fake news, apresentam uma intencionalidade perversa. Porém, 

Allcott e Gentzkow (2017), igualmente, tomam por fake news aqueles artigos de 

notícias publicados por sites satíricos, mas que podem ser confundidos com notícias 

verdadeiras quando lidos fora de contexto (principalmente nos feeds do Facebook ou 

do Twitter). 

Como exemplos de fake news, a dupla cita dois artigos fraudulentos. O primeiro 

deles refere-se à notícia, publicada em 2016, sobre a morte suspeita de um agente do 

FBI envolvido com o vazamento de e-mails da então candidata democrata Hillary 

Clinton, acusada no texto de ser a responsável pela morte do sujeito. Já o segundo 

texto afirmava que o Papa Francisco havia manifestado publicamente, em julho do 

mesmo ano, apoio à candidatura presidencial do republicano Donald Trump. 

Se ambos os textos adequaram-se à definição restrita de fake news elaborada 

pelos pesquisadores, isso significa que os dois foram publicados e difundidos em 

forma de artigo de notícia, ambos eram inteira e verificadamente falsos (isto é, não 

tendo havido o assassinato de um agente do FBI e sequer a declaração do Papa 

acerca da candidatura de Trump) e, por fim, foram publicados deliberadamente. O 

primeiro texto, entretanto, foi publicado por um site partidário de Trump e 

exclusivamente dedicado à fabricação de notícias (www.denverguardian.com); 

enquanto o segundo adveio de um site satírico, que publicava notícias absurdas e 

sensacionalistas com fins humorísticos (www.wtoe5news.com), mas que teve essa 

publicação em particular amplamente interpretada como factual devido a sua 

manchete verossímil. 

E se o conceito de Allcott e Gentzkow (2017), por um lado, contempla um tipo 

particular de conteúdo on-line, por outro, ele diferencia as notícias efetivamente falsas 

dos demais boatos que circulam na web, contudo, comumente confundidos com as 

fake news. Nas palavras dos próprios pesquisadores: 

Nossa definição exclui parentes próximos das notícias falsas: 1) erros 
de reportagem não intencionais [...]; 2) rumores que não tem origem 
num artigo de notícias específico; 3) teorias da conspiração (que são, 
por definição, difíceis de verificar) [...]; 4) sátira que dificilmente será 
tomada como factual; 5) declarações falsas de políticos e 6) relatos 
que são tendenciosos ou enganosos mas não são completamente 
falsos (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017 apud RIBEIRO; ORTELLADO, 
2018, p. 72). 

http://www.denverguardian.com/
http://www.wtoe5news.com/
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Logo, os autores não consideram enviesamentos e distorções de fatos reais 

como fake news; somente notícias inteiramente mentirosas e, portanto, que inventam 

acontecimentos. Teorias conspiratórias também seriam, conforme essa perspectiva, 

algo distinto das notícias falsas, pois se tratam, em última análise, de interpretações 

de eventos, bem como são construídas majoritariamente por sujeitos que acreditam 

em sua veracidade. Aos equívocos jornalísticos também faltariam tal intencionalidade, 

um desejo de publicar uma informação não condizente com a realidade. Já quanto 

aos rumores e declarações de políticos, a eles faltariam a forma do artigo de notícia, 

isto é, a utilização da escrita jornalística para simular veracidade. 

Ao tratarem dos chamados “sites de fake news”, Allcott e Gentzkow (2017, p. 

217) são, todavia, um tanto vagos: 

Os artigos de notícia falsos originam-se em vários tipos de sites. Por 
exemplo, alguns sites são criados inteiramente para publicar artigos 
intencionalmente fabricados e enganosos [...]. Os nomes desses sites 
são frequentemente escolhidos para se parecer com os de 
organizações legítimas de notícias. Outros sites satíricos contêm 
artigos que podem ser interpretados como factuais quando vistos fora 
de contexto [...]. Outros sites ainda [...] publicam uma mistura de 
artigos factuais, geralmente com uma inclinação partidária, junto com 
alguns artigos falsos (tradução nossa)2. 

De acordo com a abordagem, em suma, o pesquisador deve debruçar-se sobre 

cada artigo publicado e verificar sua total fabricação a fim de identificar as notícias 

falsas. A característica distintiva de uma fake news residiria em seu registro sobre o 

“estado do mundo” que, tratando-se de uma notícia fraudulenta, não manteria 

nenhuma relação com a verdade. 

O texto de Allcott e Gentzkow (2017), a despeito de ser pioneiro na literatura 

acadêmica sobre fake news, não escapou de questionamentos por parte de outros 

pesquisadores. Neste sentido, a principal crítica tecida à dupla é a de que sua 

concepção de notícia falsa é demasiadamente recortada e termina distanciando o 

conceito do campo empírico, o qual seria bem caracterizado pela presença de 

diversas deformações de fatos reais, e não por uma simples “produção de mentiras”. 

 
2 Do original, em inglês: “Fake news articles originate on several types of websites. For 

example, some sites are established entirely to print intentionally fabricated and misleading 
articles [...]. The names of these sites are often chosen to resemble those of legitimate news 
organizations. Other satirical sites contain articles that might be interpreted as factual when 
seen out of context [...]. Still other sites [...] print a mix between factual articles, often with a 
partisan slant, along with some false articles”. 
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Tal é a posição, ao menos, assumida por Lazer et al. (2018) em artigo para a revista 

Science. 

De acordo com Lazer et al. (2018), o termo fake news, exatamente por ser 

evocado cotidianamente, detém significado social, de modo que a academia deveria 

apropriar-se dele e torná-lo um “construto científico”: uma categoria. Além disso, estes 

pesquisadores assumem a amplitude do fenômeno das fake news, tomando o 

caminho contrário adotado por Allcott e Gentzkow (2017) e entendendo que há todo 

um leque de informações enganosas circulando pela Internet na contemporaneidade, 

e não apenas informações inteiramente falsas. O núcleo desta segunda concepção, 

portanto, ao invés de repousar sobre a veracidade das informações publicadas por 

cada artigo de notícia, concentra-se no processo editorial de apuração de informações 

por parte das mídias on-line. 

Veículos de notícias falsas carecem de normas e processos editoriais 
para garantir a precisão e a credibilidade da informação. Notícias 
falsas sobrepõem-se, assim, a outros desarranjos da informação, 
como a desinformação, seja no sentido da informação simplesmente 
equivocada [misinformation], como no sentido da informação 
equivocada que é difundida propositalmente com a intenção de 
enganar [disinformation] (LAZER et al., 2018 apud RIBEIRO; 
ORTELLADO, 2018, p. 73). 

Assim, as fake news ainda se tratam, nesta segunda concepção, de textos que 

emulam a escrita jornalística, mas agora não consistem somente em artigos de notícia 

inteiramente falsos e fabricados, e sim em produções noticiosas que se inserem em 

todo um espectro de informações duvidosas, enviesadas, imprecisas ou 

eventualmente mentirosas. A questão de tais textos serem assim publicados 

deliberadamente, ou não, trata-se de um tópico de pouca relevância para Lazer et al. 

(2018); o mais importante seria pensar nos impactos de tal desinformação no debate 

público e nos comportamentos políticos coletivos. 

Parte expressiva das distinções propostas, portanto, por Allcott e Gentzkow 

(2017) não são compartilhadas por Lazer et al. (2018), para quem textos 

conspiratórios, equívocos de apuração de informações e notícias que deformam 

acontecimentos factuais para adequá-los a um olhar partidário são, igualmente, 

notícias falsas. Sequer a temática política é levada em consideração por esta segunda 

definição. Afinal, haveria desinformação sendo atualmente difundida on-line acerca de 

diversas questões: nutrição, vacinas, mudanças climáticas e assim por diante. Mídias 
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que se valem da forma do texto jornalístico, mas que não investem na qualidade das 

publicações, afirmam os autores, atingem diversas áreas de interesse social. 

E se o rebaixamento dos padrões editoriais está no cerne do fenômeno recente 

da produção de fake news, não haveria sites específicos para difundi-las, apenas 

interessados em manipular o debate público, em enganar os internautas ou em “atrair 

cliques”; mas veículos de informação pouco confiáveis de um modo geral. Acerca 

destes, Lazer et al. (2017, p. 3, tradução nossa)3 escrevem: 

Notícias falsas como uma forma de desinformação [misinformation] 
beneficiam-se do ritmo acelerado em que as informações viajam no 
ecossistema midiático de hoje, em particular nas plataformas de mídia 
social. A abundância de fontes de informação online leva os indivíduos 
a confiar fortemente em sugestões sociais [...] a fim de determinar a 
credibilidade das informações e formar suas crenças, que por sua vez 
são extremamente difíceis de corrigir ou mudar. [...] [Há um] número 
relativamente pequeno, mas em constante mudança, de fontes que 
produzem desinformação [...]. 

Em suma, a aproximação proposta por Lazer et al. (2018) frente às notícias 

falsas centra-se na identificação de veículos pouco confiáveis que publicam nas redes 

sociais. Antes de atestar a completa fabricação das notícias falsas, o grupo busca por 

deformações de fatos, pela produção de informações duvidosas, incorretas ou 

demasiadamente enviesadas (que abrem mão da veracidade de um evento para 

adequá-lo a uma narrativa partidária ou ideológica acerca do poder) etc. Como 

contramedida, os pesquisadores sugerem a formação de uma cultura que privilegie a 

verdade, bem como uma que exija altos padrões editoriais dos veículos de notícias. 

Até o momento, as duas definições listadas, a de Allcott e Gentzkow (2017) e 

a de Lazer et al. (2018), a despeito de concordarem quanto à utilidade acadêmica da 

expressão fake news e compreendê-las como textos que simulam a escrita 

jornalística, divergem quanto a dois pontos principais: (1°) se devem considerar fake 

news somente artigos inteiramente fabricados ou também outras técnicas de 

desinformação e alteração de fatos; e (2°) se o termo fake news deve se referir apenas 

a artigos falsos deliberadamente publicados ou a qualquer notícia que apresente um 

 
3 Do original: “Fake news as a form of misinformation benefits from the fast pace that 

information travels in today ś media ecosystem, in particular across social media platforms. An 
abundance of information sources online leads individuals to rely heavily on [...] social cues in 
order to determine the credibility of information and to shape their beliefs, which are in turn 
extremely difficult to correct or change. [...] relatively small, but constantly changing, number 
of sources that produce misinformation [...]. 
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equívoco factual, ainda que não intencionalmente. Se a alcunha fake news era 

polissêmica na vida cotidiana e no embate político, tal polissemia igualmente adentrou 

a academia. 

 

2.2. Novas categorias propostas pelo cenário acadêmico 

 

Para evitar tomar posição (que poderia soar como uma atitude arbitrária) em 

meio ao debate entre pesquisadores quanto ao sentido da terminologia adotada, bem 

como para se esquivar das imprecisões aparentemente intrínsecas à expressão fake 

news, outros grupos de autores apresentam novas categorias e estratégias de 

abordagem frente ao fenômeno da produção de informações enganosas e 

eventualmente falsas por parte de veículos on-line de notícias. De maneira 

semelhante, recomendam inserir o consumo e o compartilhamento de desinformação 

em um cenário social e político mais amplo, de polarização de opiniões políticas, de 

fortes afetos ou intolerâncias em meio à sociedade civil e de hiper-partidarismos no 

debate público digital. 

O trabalho de Wardle e Derakhshan (2017) é um dos representantes destas 

novas perspectivas, ao argumentarem que haveria dois problemas com o atual debate 

acadêmico centrado no termo fake news. A categoria, em primeiro lugar, seria 

ideologicamente carregada, após os múltiplos usos aos quais foi submetida no debate 

político. Em segundo lugar, existiria uma confusão em meio aos pesquisadores sobre 

o tipo de conteúdo enquadrado como fake news; conteúdo este que, para Wardle e 

Derakhshan (2017), é diversificado, merecendo ser categorizado pelos acadêmicos e 

não homogeneizado por um conceito generalista. 

Em contrapartida, os pesquisadores sugerem as expressões desarranjos da 

informação ou informações poluídas; ambas utilizadas para se referir a três tipos de 

fenômenos que, de um modo geral, foram amplificados pelas novas dinâmicas 

comunicacionais, derivadas exatamente das atuais tecnologias digitais. Em outros 

termos, ao invés de ser debatido quais conteúdos deveriam ser contemplados por 

estes novos conceitos, adota-se uma tipologia abrangente de produções informativas, 

as quais são, de qualquer forma, "poluídas". E como critérios para se elaborar tal 

espectro de objetos, os autores utilizam duas variáveis: a falsidade das informações, 
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por um lado, e a capacidade de provocarem, por outro, danos ao debate público ou 

aos indivíduos citados nas mensagens. 

Consequentemente, podem haver desarranjos da informação que sejam: (1°) 

informações incorretas (mis-information), isto é, aqueles conteúdos falsos, mas que 

são criados sem o intuito de causar danos – como os rumores comuns ou teorias 

conspiratórias; (2°) as más-informações (mal-information), referindo-se àquelas 

informações genuínas, porém produzidas para causar dano – por exemplo, os 

assédios on-line ou os discursos de ódio; e (3°) a desinformação (dis-information) que, 

exatamente na articulação entre produções falsas e danosas, refere-se àquelas 

notícias fabricadas e deliberadamente difundidas com vistas a influenciar a opinião 

pública. 

Todavia, Wardle e Derakhshan (2017) compreendem que essas três formas de 

desarranjos da informação não são novidade, enfatizando que o ineditismo da 

contemporaneidade repousaria na somatória de tais conteúdos enganosos com o 

ciberespaço, exatamente por este fazer emergir novas estruturas e práticas 

comunicacionais que, se não privilegiam o consumo de mensagens poluídas, ao 

menos amplificam seu alcance e facilitam sua produção. Na era digital, alegam os 

pesquisadores, haveria: 

[...] uma rede complexa de motivações para criar, disseminar e 
consumir essas mensagens ‘poluídas’; uma miríade de [...] técnicas 
para amplificação de conteúdo; inúmeras plataformas hospedando e 
reproduzindo esse conteúdo; e velocidades vertiginosas de 
comunicação entre pares de confiança (WARDLE; DERAKHSHAN, 
2017, p. 4, tradução nossa)4. 

Seja como for, e ainda esmiuçando os tipos de desarranjos da informação, a 

dupla indica que sejam considerados seus processos de desenvolvimento e 

circulação. Afinal, por se tratar de três tipos distintos de poluição informativa, lida-se 

com variados meios de criação, produção e distribuição de informações, bem como 

com atores diversos protagonizando cada um destes momentos. 

Ora, o que os pesquisadores compreendem por criação diz respeito ao 

desenvolvimento original de uma informação poluída, que pode ocorrer por meio de 

 
4 Do original: “[...] a complex web of motivations for creating, disseminating and consuming 

these  ṕolluted’ messages; a myriad of [...] techniques for amplifying content; innumerable 
platforms hosting and reproducing this content; and breakneck speeds of communication 
between trusted peers”. 
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um post em uma rede social, de um discurso feito por uma liderança no mundo off-

line e assim por diante. Após esse momento, alguns tipos de desarranjos 

(especificamente as informações incorretas e a desinformação) necessitam ser 

produzidos, quer dizer, transformados em produtos midiáticos por meio do trabalho de 

sites hiper-partidários, canais do YouTube ou outros veículos on-line. Em todo caso, 

os desarranjos devem ser distribuídos, isto é, tornados públicos e compartilhados via 

Internet. 

Uma vez obtido sucesso, determinada informação poluída ainda pode ser 

reproduzida e redistribuída várias vezes, por diferentes veículos ou internautas. 

Podendo, aliás, assumir outras formas de veiculação de mensagens que não a 

linguagem verbal. Memes, fotomontagens e produções audiovisuais também seriam 

formas de expressão dos desarranjos da informação. Os autores afirmam, inclusive, 

que é uma limitação comum ao debate tradicional sobre fake news não contemplar 

outras formas de publicação de notícias para além do texto jornalístico. 

O debate sobre 'fake news' [...] se concentrou em sites de notícias 
fabricadas com base em textos. Como Nausicaa Renner argumenta, 
‘o debate sobre fake news ocorreu no campo das palavras, mas falta 
uma grande parte da história. Muito do conteúdo que circula pelo 
Facebook são imagens, muitas vezes memes. Eles não são anexados 
a um artigo e geralmente não há como rastrear sua fonte. E embora o 
algoritmo do Facebook seja notoriamente ardiloso, ele parece 
favorecer imagens e vídeos mais do que textos. Assim, imagens têm 
o potencial de alcançar mais leitores do que artigos – sejam falsos, 
reais, não-partidários ou hiper-partidários’ (WARDLE; DERAKHSHAN, 
2017, p. 39, tradução nossa)5 

Conforme esta terceira perspectiva, diversos conteúdos de baixa qualidade 

estariam sendo atualmente difundidos na web, porém sendo todos falsos e/ou 

danosos. Por se tratar de distintos desarranjos da informação, tais conteúdos 

apresentariam diferentes formas de expressão (surgindo enquanto textos, imagens ou 

vídeos), bem como passariam a existir após diferentes processos de criação, 

 
5 Do original: “The ‘fake news’ conversation has [...] focused on text-based fabricated news 

websites. As Nausicaa Renner argues, ‘the fake news conversation has taken place in the 
realm of words, but that’s missing a big part of the story. Much of the content that circulates on 
Facebook are images, often memes. They’re not attached to an article, and there’s often no 
way to trace their source. And while Facebook’s algorithm is notoriously elusive, it seems to 
favor images and video over text. As such, images have the potential to reach more readers 
than articles – whether fake, real, non-partisan or hyper-partisan’.” 
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produção e distribuição de mensagens – alguns dependendo de um único internauta, 

por exemplo, para existir; ao passo que outros exigem uma série de atores e recursos. 

Deste modo, avaliamos o trabalho de Wardle e Derakhshan (2017) como um 

esforço em explorar as nuances por trás da desinformação, listando os diversos 

conteúdos enganosos que fazem decair os padrões do debate público ou que 

ofendem indivíduos e grupos. 

Eis que nos resta, em suma, apresentar a quarta e última concepção de fake 

news selecionada. A qual, todavia, não se vale de tal expressão, assim como fizeram 

Wardle e Derakhshan (2017). A abordagem em questão foi desenvolvida por Ribeiro 

e Ortellado (2018) e volta a privilegiar somente os conteúdos noticiosos imprecisos ou 

falsos manifestos em textos jornalísticos, denominando-os informações de combate. 

Segundo Ribeiro e Ortellado (2018), a informação de combate relaciona-se a 

um contexto social e político que lhe antecede, no qual a esfera pública brasileira se 

encontraria fortemente emocionada, devido a uma polarização de opiniões políticas. 

Adotando esta perspectiva, assume-se que os sujeitos privados engajados em 

discussões políticas fora do Estado estariam divididos entre duas concepções de 

poder e se relacionando com a política, por consequência, de um modo 

demasiadamente afetivo, sendo pouco ou nada receptivos a ideias e lideranças do 

campo político adversário. 

Um dos polos do debate seria composto, justamente, por apoiadores de pautas 

e lideranças tradicionalmente associadas ao campo progressista, como as de 

movimentos sociais e sindicais, bem como as do PT. O polo oposto, por sua vez, seria 

constituído por indivíduos mais alinhados à direita do espectro ideológico, aí incluídos 

os defensores do conservadorismo moral e do liberalismo econômico. Portanto, o que 

conforma a referida polarização seria o embate sem mediações entre as abstratas e 

generalistas "esquerda" e "direita", "petistas" contra "anti-petistas"; fenômeno que 

pode ser rastreado até 2014, mas que se acirrou em 2016, quando do impeachment 

de Dilma Rousseff (SOLANO; ORTELLADO; MORETTO, 2017). 

Seja como for, Ribeiro e Ortellado (2018) argumentam que, uma vez estando a 

esfera pública nacional cindida, os hiper-partidarismos emergem e trazem consigo 

uma gama de notícias de baixa qualidade criadas para alimentar as paixões de um 

dos polos em disputa. Tais seriam as informações de combate, isto é, produções 

noticiosas que lançam mão da escrita jornalística, mas que, por meio de diversas 
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estratégias, distorcem acontecimentos políticos para adequá-los a certa narrativa 

partidária sobre o poder – narrativa pertencente a um dos lados do debate político 

polarizado: 

Essa informação de combate 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. Vários destes procedimentos distorcivos não são exclusivos 
dos chamados ‘sites de notícias falsas’ e têm sido empregados 
também pela grande imprensa (RIBEIRO; ORTELLADO, 2018, p. 73). 

Em resumo, Ribeiro e Ortellado (2018) analisam um leque amplo de produções 

noticiosas, ao invés de, como Allcott e Gentzkow (2017), somente notícias 

inteiramente fabricadas e mentirosas. O conteúdo distintivo da informação de 

combate, antes de ser sua completa falsidade, seria a capacidade de ser utilizada 

cotidianamente em meio ao debate político aquecido, seja para reiterar uma posição 

política ou para atacar um adversário. 

Outro ponto relevante desta quarta análise é o fato de os pesquisadores 

considerarem as notícias enganosas produzidas pela mídia tradicional em sua 

categoria. Segundo eles, assiste-se na contemporaneidade um rebaixamento 

generalizado dos padrões editoriais para atender ao embate polarizado de opiniões. 

Ora, em meio à polarização, preza-se pela vitória política sobre o "outro", em 

detrimento da ponderação e da autocrítica. Consequentemente, as informações de 

combate tornam-se conteúdos amplamente produzidos e disseminados. 

E se não existem sites específicos produzindo notícias inteiramente fabricadas, 

também não faria sentido empregar academicamente a expressão “sites de fake 

news”. Logo, Ribeiro e Ortellado (2018) recomendam o conceito de mídias hiper-

partidárias para se referir aos veículos de informação que, de alguma maneira, tiram 

proveito da polarização e privilegiam apenas uma das narrativas que povoam a esfera 

pública; defendendo, portanto, um grupo particular de pautas e figuras políticas e, 

simultaneamente, empenhando-se em difamar quaisquer possíveis adversários. Das 

mídias hiper-partidárias nasceriam as informações de combate. 

Todavia, a dupla de pesquisadores pouco discute tais veículos, não tocando 

nas intencionalidades envolvidas no processo de criação da desinformação e se 

debruçando, ao contrário, sobre o compartilhamento das informações de combate na 

Internet. Para os autores, os internautas mais engajados no embate político são os 
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principais difusores da desinformação no Brasil, de modo que o sucesso das 

informações de combate não se deve a uma "intenção maliciosa de enganar" os 

demais consumidores, mas sim a um desejo de convencer o maior número possível 

de indivíduos quanto àquilo que parece auto-evidente para quem dissemina a 

informação. 

O enfoque dado por Ribeiro e Ortellado (2018) a quem distribui tal informação 

de combate na esfera pública justifica-se pela proposta em apresentar possíveis 

soluções para o problema da atual efervescência on-line e off-line de conteúdos 

enganosos sobre a política. Para mitigar o sucesso das informações de combate, a 

melhor saída seria de natureza social, de conscientização da sociedade civil. Afinal, 

se informações duvidosas ou mentirosas são coletivamente permitidas no debate 

político, isso implicaria certa passividade diante de tais objetos – onde residiria o 

problema. Deveria haver no país uma cultura política mais reflexiva e ponderada, que 

não alimentasse narrativas simplistas e hiper-partidárias em detrimento do real. 

Após termos elencado esses dois novos olhares – o de Wardle e Derakhshan 

(2017), e o de Ribeiro e Ortellado (2018) – diante do fenômeno atual do 

compartilhamento de desinformação na esfera pública, podemos resumir os principais 

pontos de contato e discordâncias entre eles: 

Em primeiro lugar, ambas as perspectivas, além de tecerem críticas ao uso 

acadêmico da categoria fake news, sugerem novos termos para se referirem a um 

amplo número de conteúdos informativos. Enquanto Wardle e Derakhshan (2017) 

listam os três tipos de desarranjos da informação, os quais podem assumir a forma de 

textos, fotos ou vídeos; Ribeiro e Ortellado (2018) assumem, igualmente, uma 

amplitude de técnicas de desinformação e engano, e tomam por informações de 

combate todo tipo de enviesamento exagerado, alteração de fatos ou 

sensacionalismos – produzidos tanto por mídias alternativas, quanto pelos veículos 

tradicionais de comunicação. Portanto, os dois grupos de pesquisadores, de maneira 

similar, consideram a diversidade da desinformação na atualidade. 

Outra semelhança refere-se à percepção quanto ao debate político 

contemporâneo, visto que identificam uma ambiência majoritariamente emotiva nas 

esferas públicas ocidentais, assim como o surgimento de hiper-partidarismos e 

intolerâncias nos espaços on-line e off-line. Tanto as informações poluídas quanto as 

de combate parecem nutrir-se de um dado estado prévio da cultura política. 
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Contudo, não há um consenso entre esses últimos pesquisadores quanto a três 

pontos principais: (1°) se abusos on-line e discursos de ódio, por exemplo, devem ser 

analisados junto aos materiais noticiosos falsos ou enganosos; (2°) se devem ser 

levados em consideração somente textos ou igualmente fotos, memes e demais 

conteúdos audiovisuais falsos; e (3°) se o foco das análises deve recair sobre todos 

os processos de desenvolvimento das informações enganosas ou se deve ser 

privilegiado seu compartilhamento, ao invés de sua fabricação. 

 

2.3. Transformações da academia e identificação de um problema 

 

Elencados os quatro olhares aqui privilegiados acerca das fake news, 

percebemos quão polissêmica é tal expressão. A complexidade do ecossistema 

informacional contemporâneo parece o tempo todo inserir novas variáveis em meio 

ao debate sobre as notícias falsas, de modo que até a efetiva falsidade delas pode 

ser problematizada. De maneira geral, podemos afirmar que existem mais 

discordâncias do que consensos no meio acadêmico quando se fala em fake news – 

Quais objetos deveriam ser contemplados pela categoria? Seria necessário observar 

somente textos jornalísticos mentirosos ou também outras formas de produzir 

desinformação e engano? As fake news não podem ser criadas também pela grande 

imprensa? E ainda: As fake news são, de fato, o principal problema em meio ao 

consumo atual de desinformação? 

Cada perspectiva acima listada oferece chaves distintas para a elaboração de  

possíveis respostas para tais questionamentos, porém poucas são as dimensões do 

fenômeno das notícias falsas universalmente aceitas pelos pesquisadores. Um 

consenso geral, identificado nas quatro definições aqui expostas, pode ser expresso 

da seguinte forma: Quer sejam notícias falsas, quer sejam informações poluídas ou 

de combate, as narrativas enganosas e imprecisas vem sendo amplamente 

consumidas; elas são compartilhadas nas plataformas de mídia social e parecem ser 

alimentadas por um duplo fator – de um lado, há o fluxo informacional do mundo 

digital, que impossibilita aos indivíduos discernirem sobre quais informações são 

confiáveis e quais não são; mas também haveria um isolamento sendo construído na 

atualidade, com os sujeitos reforçando apenas as próprias opiniões e crenças, 
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tornando-se pouco ou nada receptivos a posicionamentos contrários e à verdade 

(quando esta contraria suas percepções de mundo). 

Um movimento, entretanto, parece estar ocorrendo no debate acadêmico, 

tornado perceptível ao enumerarmos as quatro definições e abordagens: Parece 

haver entre os pesquisadores de mídia e política um esforço em direção a reflexões 

mais abrangentes sobre a desinformação. Pouco parece sobreviver da concepção 

restrita de Allcott e Gentzkow (2017), por exemplo, ao passo que são mais aceitos 

olhares semelhantes aos de Lazer et al. (2018) e de Ribeiro e Ortellado (2018), ao 

entenderem que há todo um espectro de informações de baixa qualidade sendo 

consumidas – principalmente on-line e se tratando de assuntos políticos. 

Haveria duas hipóteses distintas quanto a esta ampliação de concepções: pode 

ter havido uma mudança nos objetos de estudo em si, de modo que veículos on-line 

de baixa qualidade estariam deixando de produzir unicamente mentiras e refinando a 

produção de desinformação; porém, também (e mais provavelmente) deve ter havido 

uma compreensão mais clara por parte dos pesquisadores quanto ao problema do 

ecossistema informacional digital – ecossistema que vem decaindo de qualidade e no 

qual as notícias efetivamente falsas constituem parte do problema. 

Ao menos Wardle e Derakhshan (2017), e Ribeiro e Ortellado (2018) 

debruçam-se longamente sobre tal argumento, alegando que ocorre uma 

transformação de nível social que vem privilegiando, principalmente nas esferas 

públicas ocidentais, a produção de discursos radicais, distorcidos e eventualmente 

falsos, mas que vão ao encontro de determinadas paixões e crenças coletivas. 

Consequentemente, um dos núcleos explicativos para o debate sobre fake 

news não estaria na completa falsidade das publicações, como queriam Allcott e 

Gentzkow (2017), mas na relação que tais produções noticiosas estabelecem com os 

públicos. 

Tandoc Jr., Lim e Ling (2018), refletindo sobre essa relação, escrevem que as 

"notícias falsas" são assim chamadas por quem está de fora do consumo de tais 

informações. Para quem acessa e acredita nas fake news, não existiriam falsidades. 
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3. FAKE NEWS, O “OUTRO” DO JORNALISMO PROFISSIONAL 

 

Na contemporaneidade, assistimos a uma crescente descentralização das 

fontes de informação, de modo que um cidadão com acesso à web pode consumir – 

e com frequência consome – discursos e imagens produzidos por outros internautas, 

bem como por uma miríade de agentes criadores de conteúdo – aí incluídos jornalistas 

profissionais, influenciadores digitais, figuras políticas, perfis anônimos etc. 

(DOURADO, 2020). Tal configuração do cenário informacional somente tornou-se 

possível graças à popularização da Internet e, sobretudo, ao desenvolvimento 

posterior das plataformas de mídia social, que universalizaram os mecanismos de 

divulgação de informações. 

 Junto a essa descentralização, como concordam as leituras apresentadas no 

capítulo anterior, expandiu-se o alcance de informações poluídas: rumores, discursos 

radicais, teorias conspiratórias e, o que nos interessa aqui, notícias falsas. O que 

poderia ser meramente interpretado como uma disputa por cliques e acessos em um 

ciberespaço dinâmico parece converter-se em uma disputa em torno da “verdade”. 

Logo, um sujeito conectado em nossos dias encontra dificuldade em diferenciar a 

verdade da mentira (ou distorção) na rede (WARDLE; DERAKHSHAN, 2017). 

 Em outros termos, convivemos com – e estamos imersos em – um contexto 

informacional no qual notícias e discursos de diferentes qualidades são produzidos e 

rapidamente oferecidos a uma massa de internautas segmentada. Diante deste 

cenário, argumenta Agnez (2009), a imprensa profissional adquire uma importância 

ainda maior, tornando-se a esfera responsável por apurar aquelas informações em 

circulação nos espaços on-line, checando fatos, republicando o que for verídico 

(colocando, com efeito, a informação em contexto e aprofundando-a devidamente) e 

prestando esclarecimentos quando necessário. 

 A autora cita, como exemplo desta nova função da mídia, a cobertura 

internacional conferida às eleições presidenciais iranianas de 2009. Naquele 

momento, após a reeleição do conservador Mahmoud Ahmadinejad, uma onda de 

protestos explodiu na capital do país, Teerão, alegando fraude eleitoral. Com o 

acirramento de tensões, o governo emitiu uma nota oficial impedindo a cobertura dos 

eventos por parte da imprensa internacional. Todavia, blogs, canais no YouTube e 

perfis nas redes sociais permaneceram divulgando imagens das manifestações e 
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narrativas sobre os acontecimentos, configurando-se em fontes centrais de 

informação para jornais do mundo todo: 

Diante da restrição imposta à imprensa, o repórter Rob Mackey, 
blogueiro do New York Times, explicou em vídeo como o veículo 
estava aproveitando o material disponível na web, e produzido pelos 
cidadãos comuns [...], na cobertura dos protestos no Irã. Mackey fala 
sobre a dificuldade de se atestar a veracidade desses relatos e 
imagens publicados na internet, mas em alguns casos é possível 
encontrar a mesma imagem (de uma passeata, por exemplo) em 
diferentes canais, o que comprovaria para o jornal que o fato 
verdadeiramente ocorreu (AGNEZ, 2009, p. 9, grifos da autora). 

 A posição em que Agnez (2009) insere a imprensa profissional, transformando-

a em curadora da informação, também se faz presente em meio a análises mais atuais 

e que tratam propriamente da desinformação política pós-eleição de Trump. Segundo 

Jesus et al. (2019), o sucesso recente das notícias falsas, das teorias da conspiração 

e das produções hiper-partidárias serve de alerta para os veículos tradicionais de 

jornalismo, os quais devem refinar as produções, elevar seu padrão editorial e atuar 

enfaticamente no combate às fake news. 

 O principal desafio enfrentado contemporaneamente pelo jornalismo, 

entretanto, consiste em reafirmar o papel de mediador credível da informação pública, 

posta a desconfiança coletiva nutrida frente à imprensa tradicional manifesta em 

diversos países ocidentais desde, ao menos, 2016. Alguns dados coletados pelo 

Reuters Institute em 2018 exemplificam a crise de credibilidade hoje enfrentada pela 

grande mídia: de acordo com o relatório da organização, somente 32% dos 

americanos afirmaram, naquele ano, confiar nas notícias veiculadas pela imprensa 

tradicional. Este número era levemente superior entre os argentinos (39%); e no Brasil 

em ano eleitoral, apenas 48% dos respondentes alegaram confiar na mídia (NEWMAN 

et al., 2019). 

 Ainda de acordo com o relatório do Reuters, a desconfiança expressa frente ao 

jornalismo profissional pode ser interpretada como causa e consequência do sucesso 

da desinformação virtual (NEWMAN et al., 2019).  Afinal, líderes populistas atualmente 

em ascensão no Ocidente vêm, ao exemplo de Trump, realizando ataques à mídia 

durante campanhas e após eleitos, ao passo que se fortalecem certos veículos on-

line de notícias politicamente orientados (produtores de notícias enviesadas ou 

propriamente falsas). Nessa reflexão repousa, mais uma vez, a diferenciação entre 



31 
 

 
 
 

jornalismo profissional e fake news, como se o primeiro fosse o oposto das últimas e 

pudesse auxiliar no combate a estas. 

Neste trabalho, cremos ser elucidativo distinguir a desinformação manifesta na 

forma de fake news das produções efetivamente jornalísticas. Nas próximas páginas, 

argumentamos que as notícias falsas, a despeito de emularem o texto jornalístico e 

se valerem de determinadas convenções do campo para conquistarem veracidade, 

não detêm o padrão editorial da imprensa profissional, bem como não são orientadas 

pelos mesmos princípios e sequer visam desempenhar a função social do jornalismo 

(LAZER et al., 2018). 

O propósito principal dessa distinção consiste em refinar a nossa definição de 

fake news, posto que, até o momento, compreendemos somente os contornos mais 

gerais deste objeto. A hipótese levantada ao longo deste capítulo, influenciada pelas 

análises de Dourado (2020), sugere que fake news não apenas diferem radicalmente 

do jornalismo, como o sucesso delas indica novas formas de consumir notícias e de 

se lidar com a realidade. Em meio a contextos de disputa de narrativas e de 

acirramento de hostilidades entre grupos políticos, talvez a crença em uma “verdade” 

única – centralizada e distribuída uniformemente às massas – seja substituída pela 

adoção de “semi-verdades” particulares, mais adequadas às identidades políticas 

daqueles em disputa no espaço público. 

 

3.1. Características e princípios do jornalismo profissional 

 

 Se, como defendemos, as fake news se distinguem essencialmente do 

jornalismo profissional, coloca-se diante de nós uma curiosa tarefa: caracterizar as 

notícias falsas pelo seu oposto. Com efeito, o primeiro passo que convém darmos 

consiste em descrever a origem, os princípios orientadores e a função da imprensa 

prestigiosa para, em seguida, contrastá-los com as características das fake news e, 

principalmente, dos veículos que as publicam. 

 Para iniciar tal empreendimento, cabe partirmos da constatação de Sousa 

(2001), a qual tomar de perto o jornalismo é o mesmo que analisar a necessidade 

coletiva de fazer circular informações públicas. O jornalista, dito isso, seria o 

profissional responsável por informar os cidadãos acerca de questões úteis e eventos 
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socialmente relevantes, quer estejam relacionados aos agentes no poder, quer 

consistam em tópicos de natureza policial ou internacional. 

Informar, contudo, é um ato que pode adquirir diferentes contornos a depender 

de quem o faz. Deste modo, afirma-se que: 

O jornalismo é [...] uma modalidade de comunicação social rica e 
diversificada. Não há um jornalismo. Há ‘vários’ jornalismos, porque 
também há vários órgãos jornalísticos, vários jornalistas, várias 
pessoas que podem ser equiparadas a jornalistas, [além de] vários 
contextos em que se faz jornalismo (SOUSA, 2001, p. 15). 

 Se entendido apenas enquanto prática, o jornalismo é plural; inclusive Traquina 

(2005; p. 19) assume que defini-lo em somente uma sentença é praticamente 

impossível. Nas palavras do autor, o jornalismo apenas pode ser resumido à “vida”, 

tal como esta é “contada nas notícias” dos jornais. Nessa afirmação, há uma reflexão 

pertinente: jornalismo e realidade são duas instâncias que devem manter-se 

intimamente conectadas. Afinal, de um profissional de imprensa, de um jornal e das 

notícias espera-se um relato factual, honesto, e não ficcional acerca dos 

acontecimentos do mundo. A expectativa que antecede a leitura de um texto 

jornalístico, bem como a recepção de um jornal de rádio ou televisivo é uma só: a de 

saber o que efetivamente ocorreu ao nosso redor. 

 A despeito da multiplicidade de formas em que pode se manifestar, o jornalismo 

prestigioso ocidental teria sua “origem” localizada aproximadamente no século XIX e 

seria acompanhado por certa “cultura ocupacional” orientadora dos profissionais do 

ramo (DEUZE; WITSCHGE, 2015). Traquina (2005), por exemplo, argumenta que a 

profissionalização do jornalismo teria ocorrido no Norte Geopolítico após o fim das 

Revoluções Burguesas, desenvolvendo-se junto ao período de valorização do 

liberalismo no Ocidente. Sousa (2001), por sua vez, afirma que foi a partir do início do 

século XIX que os jornais ascenderam enquanto mídia popular nos Estados Unidos, 

constituindo este também o momento no qual o jornalismo, pela primeira vez, 

esforçou-se em se distanciar das publicações opinativas e partidárias até então em 

voga no país. 

 Se falamos em profissionalização, falamos no emprego de jornalistas e de 

outros profissionais de imprensa em companhias privadas, geralmente independentes 

dos governos e produtoras de um tipo particular de mercadoria: as notícias 

(TRAQUINA, 2005). Tal produto informativo consistiria, por sua vez, em um relato – 
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originalmente redigido, posteriormente narrado e transmitido – presumidamente 

verdadeiro, neutro e objetivo; que descreve um fato considerado atual e de 

importância coletiva pelas instituições jornalísticas. A história da profissionalização do 

jornalismo acompanha, portanto, a história do desenvolvimento do gênero textual 

notícia. 

 Já no que compete à “cultura ocupacional” dos jornalistas citada por Deuze e 

Witschge (2015, p. 3), ela seria um conjunto de premissas orientadoras, de 

concepções sobre o que “o jornalismo deveria ser e fazer”, baseadas em princípios 

um tanto abstratos, como os de objetividade e neutralidade. Nas produções 

jornalísticas, em resumo, convencionou-se que não deve haver partidarismos, 

opiniões acerca dos fatos, distorções ou meias-verdades. Mais uma vez, é a realidade, 

em sua dimensão factual, que deve estar sempre atrelada à produção da notícia. 

Sousa (2001, p. 21), acerca desse ethos do jornalista neutro e objetivo, cita 

uma declaração escrita em 1856 por um correspondente da Associated Press em 

Washington, para quem: "O meu trabalho é comunicar factos; as minhas instruções 

não permitem qualquer tipo de comentário sobre os factos, sejam eles quais forem". 

O autor, contudo, relembra que esse ethos não surgiu do dia para a noite. Ele 

foi sendo formulado e implementado paulatinamente nos jornais, enfrentando contra 

tendências no processo (SOUSA, 2001). Durante a primeira metade do século XIX, 

ainda havia muitos jornais estadunidenses que, a despeito de privados, teciam 

opiniões e mantinham posições ideológicas muito bem demarcadas em suas páginas. 

Outras publicações, por sua vez, ora ignoravam a própria dimensão factual da notícia 

e, originando os atualmente denominados tabloides, divulgavam rumores, distorções 

e histórias sensacionalistas somente com vistas a atrair a atenção do público. 

Deuze e Witschge (2015), observando criticamente tal "cultura ocupacional", 

defendem que, na verdade, até hoje os jornais apenas adotam parcialmente os 

princípios de objetividade e neutralidade. Isso por uma simples razão: tais valores são 

inatingíveis no mundo concreto. A dupla, por exemplo, enfatiza a impossibilidade de 

haver um veículo de notícias completamente desinteressado – uma vez que todo 

discurso carrega ideologia – ou puramente objetivo – posto à centralidade dos 

jornalistas enquanto atores nos processos de coleta e apresentação das informações. 

Apesar das críticas, os autores concordam que o jornalismo profissional se 

caracteriza por, constantemente, perseguir os citados princípios, além de buscar 
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aprimorar as produções e adotar comportamentos éticos para coletar e publicar 

informações. Por mais que seja impossível alcançar concretamente o padrão 

idealizado, diversas técnicas foram desenvolvidas pelos jornais para não serem 

tendenciosos e puramente opinativos. Sousa (2001) menciona, por exemplo, a 

pluralidade de pontos de vista comumente apresentada em um mesmo jornal frente a 

um fato, bem como o distanciamento proposto por vários veículos impressos entre as 

colunas de opinião e os textos propriamente noticiosos. 

Consequentemente, o jornalismo não se define apenas como uma profissão 

objetivamente exercida com intuito de informar, mas também é um "dever-ser" 

idealizado, ou seja, orientado por um conjunto de princípios que, a despeito de 

inatingíveis, compõem o imaginário dos jornalistas e o das audiências, impactando na 

forma e na qualidade dos produtos informativos efetivamente publicados 

(ROTHBERG, 2010). 

Qualidade editorial, assim, derivaria da adoção de procedimentos que não 

contrariem a ética e a cultura ocupacional dos jornalistas. Tal é, ao menos, o 

argumento mobilizado por Guerra (2010b, p. 75), segundo o qual: 

A organização jornalística opera [...] mapeando fatos relevantes, 
interpretando-os objetivamente e garantindo a pluralidade em todas as 
circunstâncias que se façam necessárias. Isso para cumprir fielmente 
o que é a missão institucional do jornalismo e conquistar credibilidade, 
um dos maiores patrimônios desse tipo de organização. 

Frente a cada uma das operações citadas, Guerra (2010b) elenca técnicas ou 

posturas pragmáticas que, contemplando os valores perseguidos pelo jornalismo, 

conferem qualidade a uma notícia: Em busca de objetividade, os profissionais devem 

atentar para a veracidade das informações coletadas, elaborar um discurso claro, citar 

fontes credíveis para comprovar a informação e recorrer a imagens para ilustrar os 

fatos. Já para mensurar a relevância de uma notícia a ser publicada, jornalistas e 

editores podem imaginar a parcela da população que será impactada com a 

informação ou privilegiarem a divulgação de fatos ligados a figuras públicas, a leis ou 

agendas políticas – que interferem na vida de todos os cidadãos. Por fim, para garantir 

a pluralidade de pontos de vista em seus textos, os jornalistas devem evitar 

partidarismos, coletando depoimentos de todas as partes envolvidas em uma 

controvérsia, por exemplo. 



35 
 

 
 
 

Em outro momento, Guerra (2010a) argumenta que posições e escolhas 

editoriais também podem ser tomadas por veículos de notícia, havendo jornais 

defensores de uma causa ou críticos de um governo, para citar alguns casos. Todavia, 

escreve o autor, perfis editoriais deveriam surgir apenas adicionalmente aos princípios 

e responsabilidades firmadas pelo jornalismo, e não irem de encontro com a ideologia 

ocupacional do ramo. É por este motivo que, por exemplo, pode existir jornalismo 

político ou cívico de qualidade, produzido por veículos que não abrem mão da 

pluralidade ou da verdade em prol de partidarismos ou ideologias. 

O estudo de Guerra (2010b), por fim, além de elencar procedimentos centrais 

à atuação jornalística, aprofunda os debates sobre qualidade editorial se debruçando 

sobre a atuação das audiências enquanto aferidoras dessa qualidade. Segundo o 

autor, são os consumidores de notícias que, em última instância, comparam suas 

expectativas com o produto objetivamente ofertado pelos jornalistas. Em momentos 

nos quais não há propriamente uma preocupação social frente aos padrões 

jornalísticos, há o risco de veículos de baixa qualidade (enviesados, antiéticos ou 

mentirosos) conquistarem público. 

Seja como for, para além destas questões relacionadas ao padrão editorial dos 

veículos de notícia, lembremos que o jornalismo profissional tradicionalmente se 

caracteriza pelo papel político, relacionado à manutenção da democracia pelas vias 

do fomento ao debate público. Miguel (1997), ao resumir a democracia representativa 

em termos ideais, realça a necessidade de divulgação de informações públicas. Em 

sua perspectiva, democracia representativa consistiria em uma sociedade civil bem 

informada que racionalmente escolhe seus representantes em eleições periódicas. A 

questão é que, embora tratando-se de uma definição abstrata, os cidadãos 

permanecem dependentes de informações fidedignas e de qualidade, disponibilizadas 

pelos atores políticos ou pela imprensa, para assim tomarem as decisões eleitorais 

logicamente adequadas. 

Em outras palavras, ao informar massivamente, os jornais atuam enquanto 

órgãos de serviço público, ou como quer Silva (2010), de serviço ao público. O 

jornalismo profissional, apesar de possuir uma dimensão mercantil-burguesa 

(orientada pelo mercado, voltada ao lucro e dependente das elites), ainda assim 

desapareceria caso não publicasse informações de interesse coletivo ou de ampla 

utilidade e, portanto, destina-se à sociedade. Na óptica de Silva (2010), o jornalismo 
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serve a dois senhores: às elites (econômicas ou políticas) e aos cidadãos, porém a 

balança sempre pesa em favor destes últimos. 

O autor reconhece que a academia trata a imprensa de maneira dúbia, 

entendendo o jornalismo como representante da liberdade de expressão e instituição 

democrática, mas também como aparelho ideológico aliado às classes dominantes. 

No marxismo ortodoxo ou nas teorias de Althusser, por exemplo, há pouco espaço 

para compreendermos o jornalismo como uma atividade emancipatória; porém Silva 

(2010) ressalta a importância da grande mídia enquanto fomentadora do debate 

público – tendo uma função democrática e até um potencial revolucionário: 

A notícia não é [...] um produto inerte e cabível numa fôrma e numa 
embalagem. Nem o seu conteúdo destina-se a um usufruto único por 
parte de qualquer ‘consumidor’ isolado. Aliás, notícia nem seria um 
produto de consumo, e muito menos desses de descarte imediato [...]. 
O principal proveito de uma notícia será, portanto, o proveito dialógico 
e dialético, insumo para a partilha e para o cotejo das informações; 
possivelmente, combustível para o debate, para a polêmica e até para 
o conflito (SILVA, 2010, p. 13). 

Ao oferecer dados e narrativas sobre o real, o jornalismo auxilia na tomada de 

"consciência de mundo" (SILVA, 2010, p. 12). As notícias alimentam imaginários e 

fornecem base para os discursos realizados na esfera pública. É em função das 

notícias que grupos de cidadãos podem se manifestar, por exemplo, contra ou a favor 

de determinada figura, pauta ou agenda política. Jornais desempenham o papel 

democrático de publicizar as ações e decisões do Estado, sendo "a vista da Nação" – 

para citar o texto clássico de Rui Barbosa (1990, p. 20) – e agindo sobre o sistema de 

pesos e contrapesos do Estado democrático. 

Eis que sintetizamos uma concepção de jornalismo profissional suficientemente 

ampla para englobar as diferentes formas e mídias nas quais ele se inscreve: 

jornalismo seria um campo de atuação profissional, mas também um ideal movido por 

princípios e comportamentos éticos. Ele informa os cidadãos mantendo um padrão 

adequado de qualidade em suas produções, bem como desempenha um papel 

político democrático. Uma vez assim caracterizado, o jornalismo pode ser por nós 

comparado aos veículos difusores de desinformação e propriamente às fake news – 

retomando o objetivo principal deste capítulo. 
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3.2. Caráter inflamatório das fake news, papel informativo do jornalismo 

 

O debate acadêmico previamente apresentado nesta dissertação, a despeito 

de incompleto, forneceu-nos algumas características importantes das notícias falsas 

e de seus emissores: Segundo Allcott e Gentzkow (2017) e Lazer et al. (2018), fake 

news seriam notícias factualmente incorretas, publicadas por veículos de baixa 

qualidade editorial; Ribeiro e Ortellado (2018), por sua vez, afirmam que 

enviesamentos e distorções de fatos igualmente caracterizam o que é comumente 

denominado fake news; por fim, Wardle e Derakhshan (2017) defendem que notícias 

falsas são, simultaneamente, informações enganosas e perigosas – posto que 

objetivam causar danos a figuras públicas ou ao debate político como um todo. 

Ao lado de tais características gerais, podemos, entretanto, inserir algumas 

outras identificadas por Machado et al. (2018) – grupo de pesquisadores que, apesar 

de não elaborar uma teoria ou defender uma abordagem específica para a análise das 

fake news (como fazem os grupos de autores citados anteriormente), elenca alguns 

aspectos particulares de tais notícias e que foram identificados após pesquisas 

empíricas. Conforme Machado et al. (2018), junk news (expressão utilizada pelos 

pesquisadores para se referir às notícias falsas) são peças de desinformação 

identificáveis por possuírem baixo profissionalismo, forte viés político e por 

apresentarem conteúdos factualmente imprecisos, sensacionalistas e conspiratórios. 

Segundo o grupo, junk news narram supostos acontecimentos como fazem as 

notícias verdadeiras; também apresentam manchetes – geralmente chamativas – e 

expressões oriundas do jornalismo tradicional, como "urgente" ou "exclusivo". Porém, 

elas apenas simulam o jornalismo prestigioso na forma, visando assim angariar 

veracidade às narrativas que apresentam. Paradoxal é constatar que, ao mesmo 

tempo, as notícias falsas criticam a validade e a neutralidade da grande imprensa, 

mas se utilizam da linguagem desta última para aparentar confiabilidade (DOURADO, 

2020). 

Com efeito, a primeira distinção que identificamos entre fake news e jornalismo 

profissional reside na qualidade editorial das publicações. Como afirmamos, os 

princípios do jornalismo somam-se a comportamentos éticos e técnicas particulares 

para conferir qualidade a uma notícia. Peças de fake news, por outro lado, não se 

atentam quanto às noções de veracidade ou neutralidade, publicando distorções, 
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informações imprecisas ou não confirmadas. Elas também reforçam, de maneira 

unidimensional, um olhar ideológico-partidário sobre o mundo (RIBEIRO; 

ORTELLADO, 2018). 

Ao nos depararmos com uma fake news, seria possível identificarmos 

evidências objetivas desse baixo profissionalismo, posto que, comumente: 

[...] usam linguagem emocionalmente carregada, com expressões 
emotivas, hipérboles, ataques ad hominem, manchetes enganosas, 
uso excessivo de maiúsculas, generalizações arriscadas e falácias, 
uso de imagens comoventes e muitas fotos e memes mobilizadores 
[...]. Elas noticiam informações sem consultar fontes diversas e não 
realizam a verificação dos fatos. As fontes utilizadas e os padrões de 
produção geralmente não são confiáveis (MACHADO et al., 2018, p. 4 
– grifos dos autores). 

Portanto, a despeito de simularem a escrita jornalística, fake news mantêm em 

seus textos certos elementos tradicionalmente evitados por jornalistas profissionais, 

como acusações infundadas ou ofensas tecidas contra figuras públicas. Machado et 

al. (2018) também salientam que, ao analisarmos os veículos de notícias fraudulentas, 

não encontraríamos transparência quanto a autores ou editores, bem como não 

haveria retificações ou correções de informações publicadas – mais evidências de um 

baixo padrão editorial. 

E se os veículos de fake news não se atêm aos princípios do jornalismo 

profissional e publicam inverdades, sua função seria efetivamente informar? Dourado 

(2020) argumenta que não e, de maneira semelhante a Ribeiro e Ortellado (2018), 

afirma que o compromisso das notícias falsas é mantido para com uma agenda ou 

ideologia política. Veículos de fake news não buscam refinar progressivamente suas 

produções e conquistar leitores oferecendo notícias factuais ou neutras, sua função é 

adequar determinados fatos a narrativas políticas pré-estabelecidas. Machado et al. 

(2018), aliás, alegam que tais produtos informativos buscam acirrar a polarização 

política mobilizando paixões, como a desconfiança. 

Consequentemente, destaca-se mais uma distinção entre jornalismo e fake 

news: enquanto o primeiro evita partidarismos (ou enfatiza a pluralidade de pontos de 

vista possíveis frente a um fato) em função de informar com qualidade, as últimas 

reforçam posições políticas e destinam-se ao debate público acalorado. Fake news, 

sobretudo, são produções instrumentais que somente oferecem sustentação a 
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discursos políticos ou então reforçam pré-noções sobre o mundo, com toda a 

superficialidade aí pressuposta. 

Por fim, quanto à atuação política, mais uma vez podemos distanciar as notícias 

falsas das produções propriamente jornalísticas. Tal diferenciação pode ser 

identificada tanto no que compete à compreensão ideal de democracia representativa, 

quanto ao observarmos dados concretos, que confirmam o ataque à democracia que 

representa a desinformação. 

Conceitualmente, podemos revisitar a reflexão de Miguel (1997) acerca da 

democracia representativa, alegando a impossibilidade de decisões eleitorais serem 

racionalmente tomadas, uma vez sendo mentirosas ou distorcidas as informações 

consumidas pelos cidadãos. Neste novo cenário – bastante semelhante à realidade 

contemporânea, alegam Wardle e Derakhshan (2017) –, figuras políticas que melhor 

mobilizem desinformação ou que recebam apoio dos veículos de fake news mais 

acessados, têm chances reais de serem eleitas ou de terem suas agendas legitimadas 

pelos indivíduos consumidores de notícias fraudulentas. 

 E quando nos voltamos a tais notícias propriamente ditas, reconhece Dourado 

(2020), observamos um risco à democracia ainda maior e que não necessariamente 

se limita à eleição de políticos inaptos ou mentirosos. A autora se refere ao conteúdo 

de uma parcela considerável das notícias falsas, que seria radical, contrária à 

democracia liberal e aos direitos humanos. O argumento levantado é o de que o 

sucesso das fake news se insere em um contexto social de radicalização e hostilidade 

entre grupos políticos, condição desencadeada pela ascensão do 

neoconservadorismo e das posturas iliberais que lhe são próprias: 

A proeminência de fake news no debate político-eleitoral virou 
problema democrático que toma corpo, eleição após eleição, desde a 
vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e da decisão pela saída 
do Reino Unido da União Europeia. A história, contudo, [...] tem 
certamente a ver com a irrupção da cultura antipolítica e antissistema 
da nova direita, principalmente a partir do modelo norte-americano. [...] 
De fato, as ideias da extrema-direita e da direita alternativa romperam 
as fronteiras das comunidades de subcultura online, como o 4Chan, e 
ganharam visibilidade em websites e plataformas de timeline pública, 
como Facebook e Twitter (DOURADO, 2020, p. 1, grifos da autora). 

 Com esta reflexão, Dourado (2020) não pretende sugerir que apenas existam 

fake news de direita. O que a autora argumenta é que a ascensão do 

neoconservadorismo radicalizou o debate público e fez emergir um considerável 
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volume de conteúdos pseudo-informativos que reiteram discursos políticos radicais, 

moralistas, preconceituosos, contrários aos direitos de minorias políticas, que 

levantam suspeitas acerca do processo eleitoral etc. 

No Brasil de 2018, ao menos duas narrativas falsas bastante difundidas tinham 

colorações autoritárias ou levantavam suspeitas quanto à democracia: a primeira 

afirmava, ainda no começo do ano, que “94% da população brasileira” defenderia uma 

“intervenção militar”; ao passo que a segunda, popularizada entre primeiro e segundo 

turno das eleições, denunciava uma alegada “fraude nas urnas eletrônicas” que 

privilegiaria, na base da conspiração, o candidato à presidência do PT, Fernando 

Haddad (DOURADO, 2020). 

 Portanto, concluímos que, até quando fake news não apresentam enredos 

antidemocráticos, elas ameaçam o ideal da democracia representativa, afastando o 

debate público da verdade e possibilitando que lideranças políticas sejam eleitas 

justamente por mobilizarem mentiras ou distorções. 

 Em suma, observamos que todas as dimensões do jornalismo profissional são 

negadas pela desinformação. Enquanto o primeiro mantém determinada qualidade 

editorial e se orienta por princípios de veracidade, neutralidade e objetividade, a última 

distorce fatos reais e inventa outros para adequar a realidade a dadas narrativas 

políticas; enquanto o primeiro visa informar os cidadãos, a última objetiva aquecer o 

debate político com conteúdos polêmicos; por fim, ao passo que o jornalismo 

desempenha um papel político ligado à manutenção da democracia, fake news 

representam um risco a ela. 

 

3.3. Campo jornalístico versus ecossistemas de desinformação 

 

Até o momento, propomos distinguir fake news de jornalismo profissional em 

termos conceituais, baseando-nos nas características de suas respectivas produções. 

Em outras palavras, não abordamos até aqui o embate objetivamente travado entre a 

grande imprensa e veículos que publicam desinformação. Hostilidade é mantida 

principalmente por estes últimos, que realizam constantes ataques à mídia tradicional 

e se colocam enquanto legítimos portadores da verdade. 

Exemplos de atritos são trazidos por Loureiro e Casadei (2019) que, analisando 

qualitativamente algumas das postagens falsas sobre política brasileira feitas em 2018 
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no Twitter, identificaram a presença de expressões de descrença, aversão e cinismo 

lançadas frente à imprensa profissional – expressões estas igualmente presentes, 

alegam os pesquisadores, nos discursos de quem comentou e retweetou as 

mensagens. Foi por meio do jargão "isso a Globo não mostra" que os autores 

mapearam peças de desinformação, levando-os à hipótese de que fontes difusoras 

de notícias falsas buscam desmerecer o local simbólico pertencente aos jornalistas 

profissionais – confundidos pelas primeiras com certo "inimigo político" ou com 

agentes "manipuladores do povo". 

Tal caracterização pejorativa da imprensa, aliás, não aparenta depender de 

posições ideológicas: portais progressistas de fake news no Brasil, por exemplo, 

comumente se opõem à imprensa por vê-la como "elitista", "neoliberal", "golpista" etc. 

Veículos conservadores de notícias fraudulentas, por outro lado, denunciam 

instituições jornalísticas argumentando que seriam secretamente comandadas pela 

"esquerda", assim distorcendo fatos e corrompendo valores morais a fim de minar 

pensamento e governos conservadores no país (LOUREIRO; CASADEI, 2019). Em 

ambos os casos, portanto, credibilidade surge como algo construído com base em 

antagonismos: se a imprensa contradiz uma narrativa partidária, é a própria imprensa 

que está sendo enviesada ou manipuladora. 

Diante disso, uma questão se impõe: Qual o fundamento deste embate entre 

veículos de notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas? Segundo argumentam 

Benkler, Faris e Roberts (2018), o conflito pode ser explicado graças a objetivos 

divergentes perseguidos por cada conjunto de meios de informação atuantes na 

contemporaneidade. 

Ao analisarem portais de fake news de língua inglesa, Benkler, Faris e Roberts 

(2018) constatam um fenômeno análogo ao descrito por Loureiro e Casadei (2019) – 

isto é, o fato de canais de desinformação política atacarem a imprensa e se isolarem 

dela. Com efeito, Benkler, Faris e Roberts (2018) propõem que dois ecossistemas 

midiáticos estruturalmente distintos estão disputando audiência e credibilidade nas 

sociedades ocidentais. De um lado, haveria o ecossistema tradicional, formado por 

veículos profissionais de jornalismo e, de outro, um novo conjunto de canais on-line 

hiper-partidários e agentes produtores de fake news no ciberespaço. 

Segundo o modelo teórico proposto por Benkler, Faris e Roberts (2018, p. 77), 

o ecossistema midiático tradicional operaria a partir do que chamam de "dinâmica de 
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verificação da realidade"6, na qual companhias de notícia competem pela exatidão e 

pelo ineditismo das informações divulgadas. A própria concorrência entre veículos 

jornalísticos, argumentam os autores, funciona de modo a privilegiar com mais 

audiência aqueles jornais que mantêm adequados padrões de qualidade editorial; ao 

passo que fontes sensacionalistas, radicais e mentirosas são naturalmente 

desmentidas pelos veículos prestigiosos e rotuladas como yellow press ou "imprensa 

marrom". 

Simultaneamente, os cidadãos que consomem os produtos informativos do 

jornalismo profissional se beneficiam acessando, de maneira geral, relatos mais 

confiáveis da realidade, a despeito destes nem sempre confirmarem as opiniões e 

posicionamentos de parte do público, bem como nem sempre promoverem uma 

catarse emocional nas audiências. 

Entretanto, nos últimos anos, a Internet possibilitou a ascensão de veículos de 

informação menos preocupados com a verdade, com furos jornalísticos ou com a 

neutralidade. O lucro obtido por esses novos portais, afinal, advém do sucesso obtido 

pela produção de conteúdos polêmicos – que atraem mais atenção –, bem como de 

notícias políticas enviesadas, que melhor se adequam às identidades políticas e 

ideologias de certas fatias do público. Ao invés de atuarem com a "dinâmica de 

verificação da realidade", estas novas mídias on-line partidárias funcionariam 

realimentando opiniões e inflamando sentimentos dos consumidores: 

Agora, são lançadas novas mídias que adotam uma estratégia 
diferente, enfatizando notícias de confirmação partidária em 
detrimento da verdade e auxiliando fatias do público a reduzir seu 
desconforto, dizendo-lhes que os veículos que oferecem notícias 
desconfirmadoras [isto é, que contrariam as crenças e pré-noções da 
audiência] não são confiáveis. Membros do público que tendem a 
buscar confirmações mais do que verdades recompensam estes 
veículos com audiência (BENKLER; FARIS; ROBERTS, 2018, p. 78; 
tradução nossa)7. 

Canais particularmente de desinformação política estariam inseridos neste 

novo ecossistema midiático hiper-partidário confrontando a imprensa tradicional e 

 
6 Do original: "reality-check dynamic". 
 

7 Do original, em inglês: "Now, a new media outlet is launched that adopts a different strategy 

by emphasizing partisan-confirming news over truth and helping segments of the public to 
reduce their discomfort by telling them that the outlets providing disconfirming news are not 
trustworthy. Members of the public who tend to seek confirmation more than truth reward this 
outlet with attention”. 
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acusando-a de ser enviesada e não confiável. Aliás, lideranças políticas 

contemporâneas, conforme Benkler, Faris e Roberts (2018), estariam tirando proveito 

destas novas mídias e da mobilização on-line que promovem, deixando de se 

preocupar com a veracidade ou com a moderação em meio a campanhas ou discursos 

públicos. 

Enquanto vigoravam as companhias profissionais de jornalismo, políticos eram 

policiados e seus discursos eram julgados com base na veracidade. Lideranças mais 

radicais ou alarmistas não realizavam pronunciamentos enganosos, conspiratórios ou 

controversos sem serem, em seguida, constrangidas pela imprensa; que apontava os 

equívocos, os delírios ou a desonestidade das falas. 

Contemporaneamente, ao contrário, figuras políticas deixaram de se importar 

com críticas vindas da imprensa, privilegiando diálogo com aqueles veículos on-line 

partidários e produtores de desinformação que as apoiam. Quando veículos 

tradicionais questionam a veracidade dos discursos ou criticam as decisões dos novos 

líderes populistas, estes simplesmente acusam a imprensa de ser um inimigo político 

ou de produzir informações não confiáveis (BENKLER; FARIS; ROBERTS, 2018). 

Caso conhecido do público brasileiro e que ilustra o estado das relações 

mantidas entre políticos e veículos de notícia ocorreu em novembro de 2018. Poucos 

dias após o pleito que elegeu Bolsonaro à presidência da república, o então político 

do Partido Social Liberal (PSL) postou em seu perfil no Twitter uma lista do que, em 

suas palavras, seriam "ótimas fontes de informação". Tal lista era somente formada 

por canais do YouTube, os quais eram, por sua vez, (1°) veículos enviesados de 

notícia, que publicavam ou importavam de outras mídias informações sob um recorte 

neoconservador, semelhante aos posicionamentos de Bolsonaro; e (2°) canais de 

influenciadores digitais produtores de conteúdo controverso nas redes – como teorias 

conspiratórias e discursos radicais (KERCHE, 2019).  

A partir daqui, convém citarmos a perspectiva teórica proposta por Dourado 

(2020), uma vez que paralelos podem ser estabelecidos com as reflexões de Benkler, 

Faris e Roberts (2018). Segundo a autora, canais que apresentam desinformação 

política sob o formato de notícia falsa seriam "mediadores informativos" que realizam 

"proselitismo ideológico", ao invés de serem propriamente fontes objetivas de 

informação (DOURADO, 2020, p. 97). Estando cada vez mais independentes dos 

meios de comunicação profissionais, os veículos de fake news atuariam, de acordo 
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com tal perspectiva, distorcendo fatos abordados em outras mídias ou publicando 

rumores, a fim de apresentar ao público uma narrativa partidária sobre a realidade. 

Diversos métodos de distorção de informações são utilizados no processo para que 

as notícias do dia sejam enquadradas em um olhar ideológico-partidário próprio dos 

produtores de fake news e de seu público. 

Apoiada no trabalho de Vargo, Guo e Amazeen (2017), Dourado (2020) 

entende que mídias partidárias e fake news são fenômenos que se entrecruzam. De 

modo que nem sempre tais mídias produzem desinformação, mas que eventualmente 

privilegiam propaganda política sobre a dimensão factual das notícias; ocorrendo 

distorções, denúncias infundadas e invenções: 

[...] os chamados media partidários estão entrelaçados com fake news 
e, ao mesmo tempo, [...] fake news tendem a atender a agenda desses 
canais, de modo a integrar pautas mais polêmicas ou acaloradas do 
debate político-eleitoral. 'Pode ser que os media partidários usem as 
fake news para apoiar não apenas suas reivindicações, mas também 
use o crescente burburinho da internet em torno dessas questões 
como uma desculpa para continuar a discussão com suas próprias 
reportagens falsas' (DOURADO, 2020, p. 76). 

A produção de narrativas partidárias encobertas por uma roupagem noticiosa, 

por fim, teria por objetivo sempre legitimar convicções políticas de certa parcela dos 

cidadãos. De acordo com as reflexões de Dourado (2020), a realidade, como se 

apresenta objetivamente, não possui compromissos com ideologias ou certezas, de 

modo que os acontecimentos podem muito bem fragilizar crenças e problematizar 

opiniões políticas pré-estabelecidas. Assim, o trabalho das mídias partidárias e de 

desinformação seria o de conformar o real, de modo a constantemente produzir 

notícias que reafirmem uma particular perspectiva ideológica sobre o mundo: 

[...] temas e atores da história política recente [...] podem ser 
explorados na forma de fake news, como estratégia de combate e de 
incitação à discordância, ao antagonismo e ao acirramento político. 
Em outras palavras, considera-se, aqui, que fake news são também 
virais porque espelham e exploram determinado nicho da agenda 
política em nível latente de polarização política (DOURADO, 2020, p. 
152). 

O clima de hostilidade entre grupos políticos, como explorado por Ribeiro e 

Ortellado (2018), é novamente mencionado enquanto força-motriz das fake news. 

Neste contexto de tensão, somam-se (1°) antagonismos expressos no debate público; 

(2°) plataformas on-line que isolam grupos de internautas; e (3°) canais de conteúdo 
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hiper-partidário destinados a produzir informação para uma das partes em disputa na 

esfera pública. 

Em suma, tal como Dourado (2020), levantamos a hipótese de que o sucesso 

da desinformação política e das notícias falsas, em particular, deriva de uma nova 

configuração dos modos de consumo de informações, que vem assumindo 

características “tribais”. Na atualidade, assistimos ao desenvolvimento de grupos 

políticos antagônicos que não apenas disputam espaço no debate público e na política 

institucional, como são apresentados a informações particulares provenientes de 

canais específicos, alguns confiáveis, outros não. Radicalismos, desconfianças e 

temores vêm assumindo a dianteira na elaboração de discursos e no consumo de 

notícias, de modo que cada grupo político aparenta ter uma perspectiva própria sobre 

o mundo, um imaginário sobre a política e um punhado de narrativas que lhe são 

particulares. 

 Portanto, sugerimos a leitura de que houve uma mudança social nos últimos 

anos, da qual derivaram novas formas de consumir conteúdos informativos e julgar a 

confiança das fontes. Emergiu um contexto marcado pela hostilidade pública 

estabelecida entre grupos com identidades políticas distintas; diante do qual não faz 

mais sentido a adoção massiva de uma única narrativa sobre os fatos, por mais que 

ela seja verdadeira. No lugar desta verdade única, versões contrastantes sobre os 

fatos são constantemente disputadas, pouco importando a veracidade delas, a 

existência de evidências que as sustentem ou o embasamento científico algumas 

vezes necessário para validar tais concepções.  

 O próximo capítulo buscará aprofundar este debate, uma vez que se destina a 

abordar tópicos relacionados ao consumo de desinformação. Antes, porém, convém 

retornarmos ao conceito de fake news, buscando refiná-lo à luz do referencial teórico 

mobilizado até o momento. 

 

3.4. Definindo fake news 

 

 Após apresentarmos as linhas gerais do debate acadêmico centrado na 

desinformação on-line e distinguirmos as características das fake news do conteúdo 

propriamente jornalístico, cremos ser possível desenvolvermos uma definição 

sintética de notícia falsa. A mesma que nos orientou em meio à pesquisa de campo. 
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 Consideramos notícias falsas enquanto textos noticiosos que, contendo 

inverdades, distorções, informações não-confirmadas ou generalizações arriscadas, 

desinformam o público mais do que o informam. As aqui denominadas notícias falsas 

consistem em um tipo de desinformação (manifesta sob a forma de texto jornalístico) 

que objetiva adequar os dados do real a determinada narrativa partidária acerca do 

mundo, abrindo mão da exatidão ou da veracidade do fato noticiado. 

 Portanto, nos aproximamos das definições elaboradas por Lazer et al. (2018) e 

Ribeiro e Ortellado (2018), uma vez que consideram, com suas respectivas 

categorias, um número relativamente amplo de conteúdos (des)informativos – e não 

somente notícias totalmente falsas e fabricadas, como queriam Allcott e Gentzkow 

(2017). Fake news, para nós, são majoritariamente fruto de veículos on-line pseudo-

jornalísticos de baixa qualidade editorial, empenhados em reforçar discursos políticos 

e convicções do senso comum. 

 De modo similar como abandonamos a perspectiva altamente estreita de Allcott 

e Gentzkow (2017) a respeito das fake news, também não nos valeremos da análise 

demasiadamente ampla realizada por Wardle e Derakhshan (2017), voltada a todo 

tipo de desinformação. Neste trabalho, consideramos apenas uma forma na qual a 

“poluição informativa” se inscreve. Tal como Dourado (2020), igualmente 

compreendemos as notícias falsas como “sínteses discursivas” de representações e 

afetos de antemão presentes na sociedade. Hiper-partidarismos, pré-noções e 

crenças conspiratórias são exemplos de conteúdos que circulam pelas mentes dos 

cidadãos, antecedendo e sustentando fake news – atribuindo-lhes verossimilhança. 

 Três dimensões, em suma, constituem nosso conceito de fake news: (1°) Elas 

são textos que apresentam distorções de fatos ou a total fabricação de informações; 

(2°) elas detêm baixo padrão editorial, apresentando ataques, ofensas, 

generalizações arriscadas e informações não confirmadas; e (3°) elas não visam 

informar os cidadãos, mas sim inflamar as paixões políticas em um cenário marcado 

por hostilidades e controvérsias entre grupos.  

 Portanto, tomamos as fake news enquanto produtos radicalmente distintos das 

produções, de fato, jornalísticas. Por mais que as primeiras se apresentem como 

notícias e utilizem determinadas convenções típicas do gênero, elas não se guiam 

pelos princípios orientadores do jornalismo profissional, bem como desempenham 

outra função política que não a manutenção da democracia. Elas não buscam 



47 
 

 
 
 

informar. Empiricamente, aliás, é possível encontrarmos nas peças de fake news ou 

nos veículos que as publicam ataques à grande imprensa. 
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4. REDES E IMAGINÁRIOS (CONSUMO ON-LINE DE FAKE NEWS) 

 

Após termos apresentado uma revisão da literatura acadêmica a respeito do 

conceito de fake news e, em seguida, propormos nossa própria definição deste objeto 

– construída com base nas características das publicações enganosas e nas 

diferenças estruturais que estas mantêm para com o jornalismo profissional –, eis que 

convém nos debruçarmos sobre a recepção destas peças de desinformação por parte 

do público; debate de particular importância para nossa pesquisa, que se volta, 

justamente, à análise de consumidores de fake news. 

Parte significativa das pesquisas dedicadas a notícias falsas reservou, 

brevemente, um momento para refletir a respeito do poder de sedução de tais 

conteúdos enganosos ou acerca dos mecanismos que colocam em contato a 

desinformação com as audiências na web. Ortellado e Ribeiro (2018), por exemplo, 

argumentam que o consumo de fake news deve-se, majoritariamente, aos “ganhos 

psicológicos” que tais publicações oferecem aos leitores; entregando-lhes 

informações que, apesar de enganosas, condizem com as prévias convicções e 

posições políticas destes. Lazer et al. (2018), por outro lado, salientam a centralidade 

dos espaços on-line no que tange ao acesso público à desinformação, lançando uma 

crítica às ferramentas algorítmicas automatizadas que, na web, filtram e sugerem 

conteúdos políticos a determinados internautas – sem necessariamente diferenciar 

informações verdadeiras e confiáveis daquelas perigosas, enganosas ou 

propriamente fabricadas. 

Seja como for, os trabalhos destes e de outros pesquisadores tendem a 

concentrar sua argumentação em torno de uma dessas duas ordens de fatores que, 

segundo eles, atuam sobre a relação desinformação-internauta: Ao lado de Lazer et 

al. (2018), por exemplo, Susarla (2020) e Dourado (2020) defendem que o consumo 

de fake news deve-se, em larga medida, a fatores externos aos indivíduos, próprios 

das estruturas dos espaços digitais e que atuam selecionando determinadas peças 

de desinformação e as colocando em contato com os internautas – seriam esses 

fatores os já citados algoritmos selecionadores de conteúdo e as dinâmicas 

comunicacionais de comunidades ou grupos on-line, que filtram conteúdos com uma 

determinada interpretação frente ao real e os replicam nas plataformas de mídia 

social, atuando como mediadores da informação. 
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Concordando com Ortellado e Ribeiro (2018), por outro lado, figuram os 

trabalhos de Pereira, Bavel e Harris (2018), e de Lins e Lopes (2018), para quem o 

processo de adesão a uma fake news perpassa por fatores subjetivos e que se 

relacionam às visões de mundo das audiências. De acordo com esta perspectiva, 

notícias falsas adquirem status de verdade após encontrarem eco em ideologias, 

opiniões ou crenças quanto à política de antemão presente no espaço público e, 

consequentemente, nas cabeças dos internautas. 

Nas páginas a seguir, dedicamos uma parcela de esforço para tratar de cada 

um destes tipos de fatores – começando pelos estruturais, ligados ao funcionamento 

dos locais on-line e que atuam independentemente das vontades do internauta 

isolado; e terminando com os subjetivos, relacionados às ideologias e ao imaginário 

político que parecem anteceder a confiança depositada pelos cidadãos em fake news 

específicas. 

Nosso argumento, com efeito, é o de que algoritmos e plataformas de mídias 

sociais exercem, efetivamente, influência sobre a difusão de notícias enganosas e 

podem colocá-las em contato com potenciais consumidores; entretanto, defendemos 

que a crença propriamente dita em uma fake news é algo que se estabelece em um 

segundo momento, quando, após ter acesso a uma informação enganosa, o indivíduo 

lhe atribui sentido. Tal processo de interpretação e significação, cremos, é dependente 

de certas representações, símbolos e valores que povoam a imaginação dos sujeitos 

e tornam verossímil uma notícia falsa. 

 

4.1. Algoritmos curadores da informação e “bolhas” das redes sociais 

 

 Antes de tratarmos do papel desempenhado pelos fatores estruturais dos 

espaços on-line sobre a difusão de desinformação, convém compreendermos o que 

são e como operam cada um destes fatores. 

Para tal, tomamos como ponto de partida duas reflexões tecidas por Lemos 

(1997) quanto ao ambiente digital: (1°) o público na Internet parece buscar por 

conteúdos personalizados, por páginas e discursos que se comuniquem com suas 

preferências, opiniões e crenças; (2°) veículos de informação on-line ou produtores de 

conteúdo na web não necessitam, como era almejado pelos meios de comunicação 

analógicos, buscar padronizar a informação de modo a atingir o maior leque possível 
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de audiências, mas sim se especializar em um nicho virtual e interagir com ele 

(produzindo conteúdos personalizados ao gosto de uma parcela específica dos 

internautas). 

 Estas duas características comunicacionais da era digital são essenciais para 

compreendermos, em primeiro lugar, a emergência de ferramentas automatizadas 

que, operando com base neste desejo dos internautas por informações 

personalizadas, classificam, filtram e sugerem conteúdos específicos a usuários 

determinados. A tais mecanismos automáticos dá-se o nome de algoritmos. 

 Pariser (2011) foi um dos pesquisadores pioneiros no debate sobre algoritmos 

dos espaços digitais e, segundo sua explicação, tais ferramentas são sistemas 

presentes na programação das plataformas virtuais e que, automática e 

constantemente, buscam classificar os internautas com base em seus 

comportamentos on-line. A cada nova descoberta, os algoritmos filtram aqueles 

conteúdos que, em meio a uma infinidade de opções, melhor se adequam aos gostos, 

crenças e características do usuário – oferecendo a este, por fim, um leque único e 

personalizado de sites, páginas, notícias, vídeos, postagens etc.: 

A nova geração de filtros da Internet olha para as coisas que você 
parece gostar – as coisas que você de fato fez, ou as coisas que as 
pessoas como você gostam – e tenta extrapolar. Eles são os motores 
da previsão, constantemente criando e refinando uma teoria de quem 
você é e o que você vai fazer e querer no futuro. Juntos, estes motores 
criam um universo único de informação para cada um de nós [...] que 
fundamentalmente altera a maneira com a qual nós encontramos 
ideias e informações [na Internet] (PARISER, 2011, p. 32-33, tradução 
nossa). 8 

 Pariser (2011) afirma compreender a praticidade concedida por tal 

agenciamento algorítmico da web, posto que, com ele, os internautas podem, por 

exemplo, encontrar mais facilmente sugestões de conteúdos úteis e agradáveis. O 

problema apontado pelo autor é que, junto da comodidade, os algoritmos podem 

limitar a experiência digital, realimentando as mesmas preferências e narrativas 

enquanto ignora uma vastidão de outras informações e pontos de vista igualmente 

 
8 Do original: “The news generation of Internet filters looks at the things you seem to like – the 

actual things you’ve done, or the things people like you like – and tries to extrapolate. They 
are prediction engines, constantly creating and refining a theory of who you are and what you’ll 
do and want next. Together, these engines create a unique universe of information for each of 
us […] which fundamentally alters the way we encounter ideas and information”. 
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disponíveis on-line. Ao enclausurar cada internauta em um universo particular de 

informações semelhantes a ele, forma-se o que Pariser (2011) denomina “filtro-bolha”. 

 Na esteira de Pariser (2011), Fava e Pernisa Júnior (2017) criticam a 

onipresença dos algoritmos – salientando a atual presença deles nos bastidores de 

todas as principais plataformas digitais: O buscador Google os utiliza para, por 

exemplo, sugerir links de páginas específicas a cada internauta, tendo como 

referência pesquisas anteriores; as timelines do YouTube e do Facebook, por sua vez, 

utilizam-se de algoritmos para que cada indivíduo tenha acesso rápido a vídeos e 

postagens mais alinhados a seus gostos, opiniões, comentários e acessos prévios; o 

feed de notícias do Twitter igualmente apresenta informações selecionadas a cada 

usuário, comumente relacionadas a temas que este já demonstrou interesse na 

plataforma. E a lista de aplicações dos algoritmos está longe de encerrar-se apenas 

com esses exemplos. 

 Ao extrapolar a singularização da experiência digital e sempre apresentar os 

mesmos tipos de conteúdo aos internautas, o agenciamento algorítmico, apontam 

Fava e Pernisa Júnior (2017), transforma a potencialidade existente na “Era da 

informação” em uma redundante “Era do Eu” – posto que cada internauta 

majoritariamente encontra na rede conteúdos que se assemelham a ele próprio. 

 Ponto de particular relevância neste assunto diz respeito aos interesses das 

grandes empresas digitais em manter algoritmos em funcionamento, a despeito das 

críticas tecidas por parte da comunidade acadêmica e, precisamente, dos internautas. 

Tais motivos, salientam Fava e Pernisa Júnior (2017), são simples: gigantes da 

tecnologia, como Google e Facebook, lucram com os dados obtidos pelos algoritmos 

de suas plataformas e com os perfis criados por eles sobre os usuários. Lembremos, 

com efeito, que não apenas os algoritmos sugerem conteúdos informativos e 

entretenimento aos internautas, como também oferecem mercadorias personalizadas. 

Em resumo, plataformas on-line e de mídias sociais vendem informações dos 

usuários a empresas do ramo publicitário focadas em marketing eficiente e em 

práticas de microtargeting, quer dizer, direcionando propagandas específicas a 

internautas selecionados – via de regra, aqueles mais propensos a reagir 

positivamente aos anúncios. Entre as propagandas oferecidas, também podem estar 

as propriamente políticas. 
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Caso emblemático do uso de algoritmos em redes sociais para o 

direcionamento de conteúdos políticos tratou-se do escândalo envolvendo Facebook 

e a empresa de análise de dados e marketing eleitoral Cambridge Analytica. Exposto 

em março de 2018 pelos jornais The New York Times, The Guardian e The Observer, 

o caso envolveu a obtenção de dados pessoais de mais de 50 milhões de perfis da 

plataforma pela empresa privada, que pôde, em seguida, direcionar propagandas 

políticas e fake news para grupos de internautas específicos, a fim de manipular 

tendências políticas destes, principalmente, durante as eleições presidenciais 

estadunidenses de 2016 (FORNASIER; BECK, 2020). 

Os dados obtidos pela Cambridge Analytica, destacam Wendt Júnior, Ehrhardt 

e Silva (2019), datam de 2013, quando a empresa vinculou à plataforma do Facebook 

um aplicativo capaz de traçar, por meio de algoritmos, um perfil do usuário da rede 

que respondesse a um quiz de perguntas. À época, a política da plataforma de Mark 

Zuckerberg permitia essas técnicas por parte de empresas privadas sem o 

consentimento dos internautas: 

[...] a partir de tais informações coletadas pelo aplicativo vinculado à 
plataforma Facebook, a Cambridge Analytica criou um método para 
traçar o perfil político dos usuários da rede, com o intuito de direcionar 
de forma mais eficaz as propagandas e divulgações de campanha, a 
fim de abranger o maior número de eleitores possíveis durante a 
campanha eleitoral de Donald Trump (WENDT JÚNIOR; EHRHARDT; 
SILVA, 2019, p. 3-4). 

Seja como for, como argumentam Fornasier e Beck (2020, p. 3), o uso de 

algoritmos para a sugestão personalizada de propagandas não é "efeito colateral" da 

nova economia dos espaços digitais, mas sim: "[...] o piloto dessa economia. É por 

essa razão que dados pessoais são geralmente referidos como o 'petróleo' da nova 

economia de mídias". 

Todavia, o protagonismo dos algoritmos no consumo de informações on-line 

vem sendo contemporaneamente questionado e grupos de pesquisadores sugerem 

que o poder destes mecanismos não é tão grande quanto Pariser (2011) faz crer em 

seu trabalho. O argumento colocado pelos críticos é de que outros fatores devem ser 

igualmente considerados para que possamos efetivamente entender o 

desenvolvimento das “bolhas das redes sociais” e a exposição tendenciosa à 

informação nas redes. Alguns destes críticos são Recuero, Zago e Soares (2017), 

para quem outra variável estrutural atua isolando grupos de internautas em 
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plataformas de mídia social e contribuindo para com os algoritmos: as dinâmicas 

comunicacionais estabelecidas no interior dessas plataformas. 

O argumento do trio estrutura-se da seguinte forma: os algoritmos interferem 

mais em algumas plataformas digitais e menos em outras. E, até nestas últimas, 

percebe-se o consumo seletivo de informações e a tendência à criação de 

comunidades isoladas, no interior das quais apenas um olhar sobre a realidade, um 

gosto ou um grupo de informações circula. Exemplo trazido pelos pesquisadores são 

as conversações ocorridas no Twitter. Por mais que o feed de notícias da plataforma 

se valha de algoritmos para sugerir artigos e veículos de informação, a troca de 

mensagens nesse ambiente depende fortemente das ações dos próprios usuários – 

que compartilham links, criam hashtags e “retweetam” mensagens de outras contas. 

E se o consumo tendencioso de informações igualmente se verifica no Twitter, isso 

implica que parte da responsabilidade advém dos próprios internautas – das maneiras 

como eles estão compartilhando informação e se associando uns aos outros. 

Para Recuero, Zago e Soares (2017, p. 5), que se valem das teorias 

tradicionalmente adotadas em análise de redes sociais, existe uma configuração 

estrutural dos comportamentos em plataformas de mídia social. Por um lado, os 

sujeitos tendem a se estabelecer em agrupamentos mais ou menos homogêneos em 

termos de gosto, opinião, consumo etc. Inclusive mantendo laços mais fortes com os 

perfis que se assemelham a eles próprios (denominado pelos autores como 

“tendência à grupabilidade”). E, por outro lado, surgem os “buracos estruturais”, quer 

dizer, a ausência de interação entre agrupamentos distintos, tendo em vista que parte 

expressiva das relações e da comunicação nas redes ocorre no interior das 

comunidades homogêneas supracitadas. 

Por conta dessa coesão interna desse grupo de nós, ‘a informação 
compartilhada pelo grupo tende a ser homogênea e, frequentemente, 
redundante, pois os nós dentro do grupo têm acesso às mesmas 
fontes que trocam e reforçam o mesmo conjunto de informação’ [...]. 
Uma consequência dessa característica é o compartilhamento de 
informações redundantes entre si devido à ausência de conexões que 
estabeleçam ponte entre os grupos isolados (RECUERO; ZAGO; 
SOARES, 2017, p. 5-6). 

Em resumo, quando não há uma curadoria algorítmica das informações 

apresentadas aos indivíduos na web, existe a filtragem de conteúdos naturalmente 

realizada pelas comunidades on-line. O consumo redundante de informações 
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identificado por Recuero, Zago e Soares (2017) seria algo estrutural das novas mídias, 

uma tendência somente combatida com esforços coletivos – de debate com o outro, 

de pesquisa e acesso a outras páginas na Internet, e assim por diante. Contudo, 

enquanto tais esforços não se popularizam, as forças dos algoritmos e das dinâmicas 

comunicacionais nas redes se somam, construindo comunidades isoladas no interior 

das quais apenas circula um tipo privilegiado de informação ou discurso – isto é, 

elevam-se "câmaras de eco". 

Derivadas da expressão em inglês echo chambers, as câmaras de eco atuam 

isolando comunidades inteiras de indivíduos, no interior das quais se reproduz uma 

única postura, gosto ou discurso (RECUERO; ZAGO; SOARES, 2017). Como se a 

voz de um único internauta ecoasse em toda uma comunidade on-line, isto é, em 

redes de páginas e perfis que, de um modo geral, são bastante semelhantes entre si. 

Novamente, é a “Era do Eu” que predomina, posto que no interior de nossas 

particulares câmaras de eco – as popularmente chamadas bolhas das redes sociais – 

circulam majoritariamente os perfis, páginas e veículos de informação que 

reproduzem pensamentos e crenças muito semelhantes aos nossos. 

Apresentamos, até aqui, o funcionamento dos dois principais fatores estruturais 

que, segundo a literatura acadêmica especializada na dinâmica das redes, influencia 

nosso consumo de informação on-line. Todavia, devemos voltar à nossa preocupação 

inicial: o que tais mecanismos têm a ver com o consumo de desinformação? 

Comecemos pelos algoritmos: Lazer (2015) os descreve como programas que 

nos avaliam e providenciam uma experiência customizada na web. E o risco que tais 

curadores da informação apresentam quando o assunto é desinformação diz respeito 

à criação de falsas noções de bem comum, que podem privilegiar a adesão a fake 

news. Afinal, o agenciamento algorítmico dos espaços on-line pode resultar – e 

comumente resulta – no consumo enviesado de informação política. 

O processo é descrito por Lazer (2015) da seguinte forma: uma vez que um 

internauta – ou seu grupo de amigos – acessa um determinado site partidário em 

busca de dado assunto político, os algoritmos, principalmente nas plataformas de 

mídia social, entenderão que nosso internauta fictício provavelmente gostará de 

receber novas notícias publicadas por aquele veículo de informação e passará a 

recomendá-lo novamente ao internauta, por exemplo, nos feeds de notícia das redes 

sociais. O resultado deste fenômeno pode ser, argumenta o pesquisador, o 
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desenvolvimento de uma noção equivocada sobre o debate público – pois a 

manutenção de uma única interpretação política dos fatos pode gerar, no internauta, 

a crença de que aqueles tópicos debatidos em sua rede limitada de fontes são os 

únicos importantes, junto daquelas interpretações tecidas frente ao real. Ignora-se aí 

o restante do debate e as perspectivas manifestas por outros canais de informação 

não sugeridos pelos algoritmos. 

Ainda que nosso internauta fictício não acesse diretamente portais de fake 

news, ele está imerso em um universo privado de informações as quais realimentam 

crenças e convicções prévias, desta forma alienando-o da complexidade do debate 

político e das diversas interpretações que os fatos podem suscitar. Quando 

desconhecemos as pautas e ideologias daqueles que pensam de maneira diferente, 

mais plausíveis podem soar aos nossos ouvidos os boatos sobre o que esses “outros” 

estão fazendo ou pensando. 

Outra questão citada por Lazer et al. (2018) diz respeito à incapacidade (ao 

menos, contemporânea) dos algoritmos de discernir informações verdadeiras 

daquelas enviesadas, distorcidas ou fabricadas. Uma vez que os algoritmos curadores 

não têm acesso ao mundo off-line, onde os fatos ocorrem, eles ficam limitados às 

narrativas sobre estes fatos; e como narrativas se equivalem, existem poucas formas 

de um algoritmo mensurar a veracidade de uma e a falsidade de outra. 

Ainda sobre algoritmos, Susarla (2020) argumenta que certas programações 

os fazem sugerir conteúdos populares, polêmicos e que estimulam engajamento – fato 

que, contemporaneamente, parece favorecer a desinformação. 

Voltando-se particularmente ao algoritmo de sugestão de vídeos do YouTube, 

Susarla (2020) explica que, mesmo que um usuário não procure com frequência por 

vídeos contendo informações duvidosas, a plataforma automaticamente os oferece, 

visto que pseudociência, teorias conspiratórias e negacionismo são tipos de 

conteúdos que atualmente fomentam controvérsias e adquirem relevância em relação 

a diversos temas – desde saúde até política. 

Em um contexto como o da atual pandemia de COVID-19, vídeos do YouTube 

se tornaram uma das principais fontes de informações médicas. Porém, de acordo 

com Susarla (2020), os vídeos mais acessados na plataforma sobre a pandemia ou a 

contaminação geralmente contêm informações não confirmadas; e como o algoritmo 
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da plataforma atualmente contribui para a popularização dos vídeos mais acessados, 

altas são as chances destes aparecerem automaticamente aos usuários: 

[...] quando recrutei médicos para assistir aos vídeos [mais populares 
sobre COVID-19] e avaliá-los sobre se eles seriam considerados 
válidos e compreensíveis do ponto de vista da educação do paciente, 
eles avaliaram mal as recomendações do YouTube. Descobri que os 
vídeos mais populares são aqueles que tendem a ter informações 
facilmente compreensíveis, mas que nem sempre são válidas do ponto 
de vista médico. Um estudo sobre os vídeos mais populares sobre 
COVID-19 também descobriu que um quarto dos vídeos não continha 
informações médicas válidas (SUSARLA, 2020, tradução nossa)9. 

A pesquisa citada pela autora trata-se da desenvolvida por Li et al. (2020), 

segundo a qual a difusão de rumores sobre vírus no YouTube parece acompanhar 

crises de saúde pública, posto a recorrência de vídeos conspiratórios e enganosos 

sobre recentes epidemias – como as de H1N1, Ebola e Zika. Seja como for, a 

relevância do trabalho de Susarla (2020) reside no fato de evidenciar as limitações 

dos algoritmos e também por demonstrar como tais mecanismos podem ativamente 

contribuir para a difusão on-line de fake news. 

Contudo, tanto Lazer (2015) quanto Susarla (2020) reconhecem a dependência 

dos algoritmos em relação ao comportamento dos usuários na Internet, que alimenta 

de antemão a atuação dos primeiros. Assim, convém analisarmos o segundo fator 

estrutural elencado pelos pesquisadores de fake news e que aparenta atuar sobre o 

consumo destas: as dinâmicas comunicacionais das redes sociais. 

Sobre este ponto, o trabalho de Dourado (2020) é particularmente 

esclarecedor. Conforme a autora, o acesso e a adesão às fake news se vinculam com 

as bolhas on-line construídas em parte devido aos algoritmos, mas principalmente 

devido à forma como os internautas interagem nas mídias sociais: mantendo 

comunidades virtuais politicamente homogêneas e priorizando o consumo de 

informações por meio de influenciadores digitais e outras personalidades que 

concordam entre si e com os gostos das bolhas. 

 
9 Do original, em inglês: “[…] when I recruited physicians to watch the videos and rate them on 

whether these would be considered valid and understandable from a patient education 
perspective, they rated YouTube’s recommendations poorly. I found that the most popular 
videos are the ones that tend to have easily understandable information but are not always 
medically valid. A study on the most popular videos on COVID-19 likewise found that a quarter 
of videos did not contain medically valid information”. 
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Conforme o argumento de Dourado (2020), nas mídias sociais, a informação 

política sofre com interpretações e estas, por sua vez, permanecem restritas a 

comunidades específicas. Quando um internauta acessa seu Facebook, por exemplo, 

ele imediatamente se defronta com postagens de amigos do trabalho, da faculdade, 

de familiares e de personalidades selecionadas; todos reafirmando as mesmas 

opiniões e interpretações da realidade. A dimensão factual de um evento se mistura 

aí com os vieses e pontos de vista desses atores; como se a rede de amigos e 

influenciadores digitais com a qual o internauta mantém contato sugerisse uma 

informação previamente selecionada e interpretada. Tal fenômeno não ocorreria, 

salienta a pesquisadora, se a informação majoritariamente consumida e transmitida 

on-line fosse proveniente de empresas de notícia ao invés de partir de perfis nas redes 

sociais e de influencers. 

As redes de contato (grupos de internautas, lideranças políticas ou informais e 

formadores de opinião) atuam na contramão da informação via jornalismo profissional 

e terminam se convertendo em “atalhos informativos”, argumenta Dourado (2020, p. 

34). O aspecto problemático de tais “atalhos” é que quando eles produzem ou reiteram 

interpretações equivocadas sobre o real ou propriamente desinformação, tais 

conteúdos enganosos passam a vigorar por toda uma bolha, sendo replicados 

inúmeras vezes e exercendo forte impacto nos internautas em isolado. 

 A tese de Dourado (2020), neste sentido, encontra eco no trabalho de Fazio, 

Rand e Pennycook (2019), para quem, no interior das bolhas, a repetição de 

informações falsas ou distorcidas tende a desencadear um “ilusório efeito de verdade”. 

Afinal, ao perceber que muitos em sua bolha acreditam em e compartilham 

determinada narrativa ou notícia, o internauta tenderia igualmente a acreditar nela. O 

trio de pesquisadores, aliás, defende que tal efeito de verdade pôde ser confirmado 

até em casos nos quais as narrativas extensivamente repetidas on-line eram pouco 

plausíveis ou radicais. 

Em resumo, Dourado (2020), Fazio, Rand e Pennycook (2019) concordam que 

a difusão e o acesso à desinformação devem-se menos aos algoritmos e mais aos 

comportamentos coletivos mantidos principalmente nas plataformas de mídia social. 

Segundo esta perspectiva, ainda que sistemas automatizados não sugiram conteúdos 

personalizados e tendenciosos (no sentido de conformados às crenças e preferências 

dos usuários), os internautas permaneceriam expostos a informações tendenciosas e 
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pré-interpretadas; graças à centralidade conferida à comunicação interpessoal 

enquanto fonte de informações e de comentários sobre o mundo. 

 

4.2. Protagonismo dos imaginários e ideologias políticas 

 

Ao contrário dos autores supracitados, todavia, outros acadêmicos 

argumentam que fatores estruturais exercem pouca influência sobre o consumo e, 

principalmente, sobre a crença em fake news. Segundo estes (ORTELLADO; 

RIBEIRO 2018; LINS; LOPES, 2018; PEREIRA; BAVEL; HARRIS, 2018), 

independentemente do agenciamento algorítmico e da atuação das câmaras de eco, 

a adesão a notícias enganosas deve-se a questões de ordem subjetiva – relativas às 

percepções e ideologias políticas dos sujeitos. 

De acordo com este olhar, fake news se tornam virais ao reafirmarem crenças 

e narrativas preexistentes na esfera pública e que integram o arcabouço simbólico de 

determinados grupos políticos. Afinal, como argumenta Girardet (1987), o campo 

político não mobiliza somente programas de ação e planejamentos pontuais acerca 

do futuro coletivo, mas também lida com toda uma dimensão de produções mentais; 

formando e difundindo ideologias, crenças, afetos e conformando percepções. 

Enquanto algumas destas produções mentais são racionalmente construídas e 

sustentadas por evidências empíricas – configurando-se enquanto perspectivas ou 

ideologias – outras escapam a todo tipo de lógica e se anexam ao campo dos afetos 

e dos símbolos, como é o caso das narrativas políticas de caráter mitológico (que 

narram alegados feitos de heróis nacionais, descrevem com nostalgia certo passado 

idealizado ou preveem um futuro coletivo glorioso): 

Tantos relatos [...], tantos apelos, tantos anúncios proféticos que 
escapam a toda racionalidade aparente, mas dos quais nossa cultura 
política carrega ainda tão profundamente a marca... Parece claro, e 
com irredutível relevância, que é de uma notável efervescência 
mitológica que não cessaram de ser acompanhadas as perturbações 
políticas dos dois últimos séculos da história europeia. Denúncia de 
uma conspiração maléfica [...]. Imagens de uma Era de Ouro da qual 
convém redescobrir a felicidade ou de uma Revolução redentora que 
permite à humanidade entrar na fase final de sua história [...]. Apelo 
ao chefe salvador, restaurador da ordem ou conquistador [...]. A lista 
recapitulativa está longe de encerrar-se (GIRARDET, 1987, p. 11). 
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Tal como os mitos, estas narrativas elencadas por Girardet (1987) não retiram 

força da veracidade de seus enredos, mas sim do impacto que causam sobre as 

imaginações coletivas. Inclusive elementos de narrativas mobilizadoras semelhantes 

podem ser encontrados no segundo plano das doutrinas políticas dos séculos XIX e 

XX. 

Na esteira de Girardet (1987), Maffesoli (2004) igualmente salienta a 

importância das construções mentais para o campo político. Para o autor, a atividade 

política e os comportamentos coletivos dependem fortemente de representações 

compartilhadas em comunidade: expectativas sobre o futuro coletivo, desconfianças 

e temores para com certas lideranças ou bandeiras, ideias sobre o bem comum ou 

sobre os vícios e virtudes do povo, concepções sobre o passado coletivo etc. Todo 

este arcabouço simbólico, na perspectiva maffesoliana, compreende o imaginário 

político e é de onde emana a legitimidade dada a líderes, sistemas políticos, 

manifestações populares e à toda sorte de rituais públicos. 

E se a política não se valesse dos imaginários, das crenças e afetos sociais, 

boa parte do agir político se converteria em mera administração, baseada em 

planejamentos racionais sobre o futuro coletivo. Os mecanismos de adesão, a 

construção de símbolos e brasões comunais, a seleção dos heróis fundadores da 

nação e as palavras de ordem perderiam o seu lugar na política se esta ignorasse as 

imaginações. Maffesoli (2004, p. 36), afastando-se desta ideia, concebe a política 

enquanto uma instância marcadamente irracional, conceituando-a como a “gestão das 

paixões sociais”. 

Ponto que merece ser frisado neste debate, portanto, consiste em reconhecer 

que discursos ideológicos, narrativas mobilizadoras, rumores políticos e teorias 

conspiratórias são expressões comuns do arcabouço simbólico de grupos sociais e 

instrumentos bastante eficazes nas mãos de ideólogos, demagogos e políticos 

profissionais. Tais produções simbólicas não necessitam ser redigidas em um 

manifesto ou estampadas em um jornal para circularem pelas mentes dos cidadãos e, 

como argumentam alguns pesquisadores de fake news, são estas produções que 

parecem anteceder o desenvolvimento de peças de desinformação. A adesão a certas 

notícias falsas, neste sentido, dependeria da crença prévia em determinadas 

narrativas, leituras enviesadas, informações não confirmadas ou conspirações.  
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Ortellado e Ribeiro (2018) citam, como exemplo deste fenômeno, a 

efervescência de rumores sobre a vida da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle 

Franco, após sua execução em 14 de março de 2018. Naquele contexto, uma primeira 

leva de desinformação difundiu-se digitalmente na forma de rumores depreciativos:  

Logo no dia seguinte ao assassinato, diversos boatos associando a 
imagem da deputada ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro 
começaram a circular pela rede. A mensagem com maior alcance 
trazia o título 'Quem era Marielle' seguida de uma lista de supostos 
fatos sobre a deputada que incluíam informações comprovadamente 
falsas como 'ex-mulher de Marcinho VP' (conhecido traficante de 
drogas) e 'eleita pelo Comando Vermelho' (maior facção criminosa do 
Rio de Janeiro) (ORTELLADO; RIBEIRO, 2018, p. 6). 

Foi apenas em um segundo momento, revelam os pesquisadores, que tais 

boatos passaram a florescer valendo-se de linguagem jornalística e oferecendo 

alegadas "evidências" em fotos ou vídeos; configurando-se, assim, como verdadeiras 

fake news. Frente a estas, Lins e Lopes (2018) argumentam que o caráter viral deveu-

se menos à veracidade dos fatos narrados do que à capacidade delas de difamar uma 

liderança política associada a pautas progressistas. 

A dupla de pesquisadoras concluiu, frente às peças de desinformação sobre a 

vereadora, que estas evocavam um imaginário depreciativo com relação às mulheres, 

às periferias do Rio de Janeiro e, sobretudo, às esquerdas brasileiras. Foi necessário 

que os crentes nas fake news sobre Marielle aderissem, antes, a conjuntos de ideias 

tradicionalistas ou machistas, com visões estereotipadas sobre as favelas do Rio e 

que compactuassem com as narrativas anti-esquerda difundidas no debate público 

desde a ascensão das novas direitas no Brasil. Todo um ideário neoconservador foi 

necessário para o sucesso posterior das fake news sobre Marielle Franco enfocadas 

por Lins e Lopes (2018). 

Outro exemplo que convém citarmos nesta dissertação se trata de uma série 

de fake news difundidas também em 2018, denunciando a distribuição de uma 

alegada "mamadeira erótica" na rede pública de creches de São Paulo. A peça de 

desinformação, que circulou principalmente pelo WhatsApp, apresentava jargões 

jornalísticos (como, por exemplo, "URGENTE" em caixa alta) e era acompanhada por 

uma filmagem. Nesta, um homem, que não se identifica, mostra uma mamadeira com 

o bico em formato de pênis, que, segundo ele, estaria sendo distribuída nas creches 

de São Paulo com a finalidade de "sexualizar precocemente" as crianças; em meio à 
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legenda da filmagem, a mamadeira era associada ao PT e particularmente a Fernando 

Haddad. 

A despeito da total inverdade da denúncia, a também chamada "mamadeira de 

piroca" se tornou uma fake news bastante conhecida à época. O que gostaríamos de 

salientar quanto a este caso, seja como for, trata-se da dependência desta notícia 

falsa para com a crença prévia no apelidado "kit gay" e na narrativa conspiratória de 

que professores seriam orientados pelas esquerdas brasileiras a "sexualizar" crianças 

e a ministrar aulas sobre a famigerada "ideologia de gênero". O sucesso do qual 

desfrutaram as fake news sobre a mamadeira erótica em 2018 evidencia um prévio 

imaginário, novamente, conspiratório e antipetista. 

Tanto o trabalho de Ortellado e Ribeiro (2018) quanto o de Lins e Lopes (2018) 

compartilham da tese de que o consumo de fake news se relaciona a percepções e 

imaginários coletivos, e não a algoritmos ou câmaras de eco. É mediante uma leitura 

específica do mundo – composta por convicções, afetos e crenças muitas vezes 

equivocadas – que os sujeitos interpretam uma peça de fake news e a tomam como 

plausível. 

Pereira, Bavel e Harris (2018) cartografam com mais fôlego esta 

interdependência entre as representações e percepções próprias dos imaginários 

sociais e a confiança depositada pelos sujeitos em determinadas fake news. O trio 

esmiúça três diferentes hipóteses para compreendermos o fenômeno da crença em 

notícias falsas. 

Em primeiro lugar, haveria a tese dos valores ideológicos (ideological values 

hypothesis, no original), segundo a qual os indivíduos enxergariam sentido em peças 

de fake news no momento em que estas reiteram pautas ou bandeiras pertencentes 

às ideologias e às visões políticas de mundo defendidas pelos primeiros. 

Raciocinamos que as pessoas devem ser motivadas a defender 
valores diferentes na medida em que estejam de acordo com suas 
visões de mundo: Liberais devem ser motivados a defender os valores 
liberais, enquanto conservadores devem ser motivados a defender 
valores conservadores. Esses valores podem [...] se alinhar com 
crenças anteriores, levando as pessoas a acreditar em notícias que 
confirmem suas visões ideológicas de mundo (PEREIRA; BAVEL; 
HARRIS, 2018, p. 6-7)10. 

 
10 Do original: “We reasoned that people should be motivated to uphold different values to the 

extent that they accord with their worldview: Liberals should be motivated to uphold liberal 



62 
 

 
 
 

A partir deste olhar, notícias enviesadas encontrariam adesão, precisamente, 

entre aqueles indivíduos mais empenhados no embate político e conhecedores de 

pautas ou discursos expressos ou defendidos por seu campo ideológico. E se tais 

notícias são, ou não, verdadeiras, pouco importaria na contemporaneidade: fake news 

progressistas dialogariam com leitores progressistas, narrativas mentirosas de viés 

conservador buscariam adesão em meio aos conservadores e assim por diante. 

O trio de pesquisadores, entretanto, não se esquece de diferenciar ideologia de 

identificação político-partidária, visto que pautas conservadoras ou progressistas, 

marxistas, neoliberais, anarquistas etc. transcendem os programas deste ou daquele 

partido político, a agenda desta ou daquela liderança em particular – constituindo, 

antes, perspectivas englobantes que podem encontrar lugar nas falas de diferentes 

atores políticos a depender do contexto. Quando enfocamos identificação partidária, 

esbarramos na segunda hipótese apresentada por Pereira, Bavel e Harris (2018) para 

explicar a confiança depositada sobre notícias falsas: a hipótese das identidades 

políticas (political identity hypothesis). 

De acordo com a hipótese, as fake news são consumidas na medida em que 

apresentam enredos que (1°) enalteçam atores públicos ou eleitores do partido político 

com o qual o leitor se identifica; ou que (2°) critiquem e difamem lideranças ou 

apoiadores dos partidos políticos adversários daquele preferido pelo leitor. Afinal, 

partidos e líderes políticos conferem não somente agendas e discursos, mas certo 

senso de comunidade aos apoiadores. Senso de comunidade expresso 

majoritariamente em termos afetivos: os sujeitos gostam e concordam com os co-

partidários e políticos favoritos, ao passo que discordam, temem ou não toleram 

eleitores ou defensores de outros partidos ou políticos. 

E ao lado das ideologias e identidades político-partidárias, haveria ainda o 

restante das crenças e convicções dos sujeitos, que também contribuiriam para a 

adesão a certas notícias falsas. Concordar com a centralidade deste terceiro conjunto 

de produções mentais, afirmam Pereira, Bavel e Harris (2018), significaria compactuar 

com a hipótese do viés de confirmação (confirmation bias hypothesis, em inglês), para 

 
values, whereas conservatives should be motivated to uphold conservative values. These 
values may […] align with prior beliefs, leading people to believe news stories that affirm their 
ideological worldviews”. 
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a qual as fake news são tomadas como verdadeiras ao confirmarem as expectativas 

e noções sobre o mundo já assimiladas pelas audiências. Existem, afinal, ideias e 

representações importantes para a política, mas que não fazem exatamente parte de 

uma ideologia ou sequer dizem respeito a partidos ou grupos políticos – relacionadas, 

por exemplo, à moral e aos medos sociais, às religiões, aos rumores etc. 

Tais elementos compõem percepções sobre a vida e a sociedade 

particularmente importantes em meio às dinâmicas de adesão e mobilização política. 

Portanto, notícias que reiteram tais pré-noções ou certezas, segundo autores que 

concordam com a hipótese do viés de confirmação, tendem a adquirir a confiança dos 

leitores, independentemente da veracidade ou da falsidade delas. Tal é a tese 

sugerida, por exemplo, por Braga (2018), ao argumentar que notícias confirmadoras 

de nossas certezas exigem menos dispêndio de energia e podem ser consumidas de 

forma quase automática – o que vem beneficiando as notícias falsas. 

Seja como for, a despeito das três hipóteses elencadas por Pereira, Bavel e 

Harris (2018), convém atentarmos para o fato de que, em todas elas, sobressai-se a 

relevância da "vida mental" dos sujeitos para a política. Como salienta Maffesoli 

(2004), é esta "dimensão imaginal" que antecede e assegura a dominação política. 

Independentemente dos indivíduos acreditarem em ideologias, rumores, 

conspirações, confiarem nas leis, nas tradições, no carisma dos líderes ou serem 

atraídos emocionalmente por dado partido ou político profissional, lida-se sempre com 

crenças, afetos, convicções e percepções – produções do espírito compartilhadas em 

grupo. E é tendo "em mente" tal arcabouço simbólico que os indivíduos parecem 

interpretar e julgar a desinformação. 

Convém encerrarmos este tópico com uma reflexão desenvolvida por Juremir 

Machado da Silva (2003), quando este, ao tratar da linguagem jornalística, a descreve 

como mais um tipo de narrativa. Notícias, afinal, retiram sua força da convenção 

social, cuja expectativa é a de que nelas esteja registrado um relato factual e confiável 

do real. Contudo, antes de ser meramente um espelho dos fatos, o jornalismo conta 

histórias – descreve eventos, introduz o leitor, oferece desfechos com reviravoltas e 

diversos pontos de vista. A produção jornalística, com efeito, exige sempre dos 

consumidores certa interpretação; dada significação. 

Ao ler uma notícia, o indivíduo a relaciona ao seu imaginário, às suas 

percepções e opiniões prévias. Deste modo, uma notícia pode confirmar tais 
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concepções do intérprete, ou pode problematizá-las – contrastando-as com 

acontecimentos desconcertantes e surpreendentes, como são comumente aqueles 

oferecidos pelo complexo mundo em que vivemos.  

 

4.3. Exposição e crença, questões distintas 

 

Até o momento, almejamos elencar os principais argumentos levantados por 

dois grupos de pesquisadores que, diante do consumo contemporâneo de fake news, 

defendem que fatores próprios do funcionamento das redes, ou questões internas aos 

sujeitos, explicam a adesão à desinformação. Todavia, nesta dissertação, propomos 

que o consumo de fake news é um fenômeno suficientemente complexo para abarcar 

essas duas ordens de fatores. Não cremos, em resumo, que haja exatamente 

oposição entre os argumentos de cada grupo de acadêmicos, mas sim 

complementaridade. 

Plataformas de mídia social e algoritmos curadores da informação 

desempenham, efetivamente, um papel importante na difusão on-line de fake news. 

Afinal, se mentiras e propagandas políticas disfarçadas de notícias compõem um 

fenômeno antigo – como nos lembram Wardle e Derakhshan (2017) –, tais conteúdos 

apenas assumiram a centralidade do debate público e passaram a representar um 

risco real às democracias ocidentais graças às dinâmicas comunicacionais das redes 

e ao próprio funcionamento destas. É graças à Internet e às mídias sociais que a 

desinformação circula de forma tão veloz e eficiente nos dias atuais. 

Porém, não podemos nos esquecer que, independente das redes e dos 

algoritmos, as esferas públicas ocidentais se tornaram (ao menos, nos últimos cinco 

anos) palco para hostilidades entre grupos políticos e para a difusão de boatos, teorias 

conspiratórias e discursos antidemocráticos (DOURADO, 2020). Lideranças políticas 

de fala populista igualmente ascenderam ao poder recentemente e valeram-se de 

narrativas enganosas e informações não confirmadas enquanto plataforma política 

durante e depois de campanhas eleitorais. Com efeito, paixões e identidades políticas 

se acirraram e passaram a pautar o debate público, em detrimento da veracidade dos 

discursos e das crenças colocados em disputa (BUCCI, 2018). 

Portanto, as redes e os imaginários políticos se somam na atualidade e 

privilegiam as notícias falsas. Há uma relação de constante realimentação de cada 
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um destes campos, na qual os imaginários expressos no debate público alimentam os 

mecanismos estruturais das redes, e estes, por sua vez, difundem ainda mais tais 

imaginários. 

É relevante, neste tópico, diferenciarmos, portanto, exposição a fake news de 

crença em fake news. Algoritmos e câmaras de eco somente oferecem conteúdos 

aos internautas, sendo informação ou desinformação. Porém, ter contato com uma 

fake news não implica acreditar nela; para isto, é necessário que o enredo da notícia 

falsa faça sentido para o leitor, pareça verossímil e plausível. Em outros termos, é 

necessário que o conteúdo da fake news encontre sustentação nas percepções e 

ideologias que compõem o horizonte simbólico compartilhado pelo leitor. 

Em síntese, assumimos que o agenciamento algorítmico dos espaços on-line e 

a manutenção de comunidades fechadas nas plataformas de mídia social colocam em 

contato, como sugerem Lazer et al. (2018), peças de fake news e internautas 

selecionados. Todavia, defendemos que, após ser exposto à desinformação, o 

internauta pode, ou não, lhe atribuir sentido; o que depende das representações e 

narrativas que compõem a percepção do sujeito, como argumentam Ortellado e 

Ribeiro (2018). 

Ao concentrarmos esforços, ao longo de nossa pesquisa, em analisar 

consumidores de fake news, almejamos justamente desvendar elementos dos 

imaginários e percepções políticas que antecedem a adesão e dialogam com o enredo 

das fake news. Ideias sobre o debate público, representações dos adversários do 

debate e expectativas quanto ao campo político devem, queremos crer, transparecer 

nas opiniões de quem acessa, consome e comenta uma notícia falsa. Portanto, 

investiguemos as percepções de consumidores de fake news nos locais on-line cujo 

funcionamento melhor permite a circulação da desinformação: plataformas de mídia 

social. 
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5. METODOLOGIA 

 

Após apresentadas as dimensões centrais relacionadas ao consumo de fake 

news às quais retomaremos em nossa análise, convém dedicarmos este capítulo da 

dissertação à metodologia da pesquisa. 

A seguir, apresentamos nossos objetos de estudo e objetivos, bem como os 

procedimentos metodológicos empregados para coleta e análise dos dados. Na 

sequência, propomos uma discussão acerca dos principais desafios epistemológicos 

e de campo que enfrentamos ao longo de nossa investigação. Por fim, reservamos 

uma seção para tratar das questões éticas ligadas à pesquisa de campo, cujos 

impactos deverão transparecer nos capítulos destinados à exposição dos resultados 

do trabalho. 

 

5.1. Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

A pesquisa apresentada nesta dissertação teve por objetivo identificar 

representações e crenças quanto ao debate político nacional manifestadas por 

consumidores de fake news no Facebook. Enquanto objetivos secundários, a 

pesquisa buscou: (1°) mapear as narrativas e rumores mobilizados pelos 

consumidores de notícias falsas para explicar a contemporaneidade e atribuir sentido 

às publicações enganosas; e (2°) mensurar a presença, nos comentários, de críticas 

às fake news ou aos veículos que as publicam – elemento capaz de evidenciar se 

houve, ou não, ampla adesão às peças de desinformação observadas. 

Com efeito, nos debruçamos sobre os comentários postados em resposta às 

publicações de duas páginas da plataforma já associadas à produção de 

desinformação política: a página oficial do site Gospel Prime 

(www.facebook.com/gospelprime) e a página do portal Falando Verdades 

(www.facebook.com/Falandoverdades.com.br). 

A escolha destes veículos não foi arbitrária, posto que ambos foram 

originalmente identificados por Borges (2018) em sua lista de “Os 10 maiores sites de 

boatos do Brasil", publicada pela revista Época. O site Gospel Prime 

(www.gospelprime.com.br) ocupava a primeira posição na lista de Borges (2018), à 

época com 2,79 milhões de visitas mensais; ao passo que o Falando Verdades 

http://www.facebook.com/gospelprime
http://www.facebook.com/Falandoverdades.com.br
http://www.gospelprime.com.br/
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(falandoverdades.com.br) figurava na terceira posição, com uma média de 940 mil 

visitas por mês em 2018. Nosso recorte privilegiou os primeiros portais da lista que 

mantinham atualizadas páginas oficiais no Facebook, onde postavam notícias. 

Outro fator que levou à escolha destes dois veículos, em detrimento dos demais 

integrantes da lista, foram as assumidas posições políticas adotadas por eles, que são 

radicalmente distintas. Enquanto o Gospel Prime se define enquanto um veículo de 

notícias com um viés "cristão e conservador", o Falando Verdades afirma se opor à 

"grande mídia conservadora". Um esforço comparativo, com efeito, pôde ser realizado 

ao final de nossa investigação. 

A hipótese que defendemos ao longo da pesquisa sugere que as distintas fake 

news compartilhadas nos ambientes pesquisados conectam-se, de uma forma 

específica, a imaginários políticos preestabelecidos, porém divergentes – um 

particularmente cultivado por seguidores da página do Gospel Prime, e o outro 

manifesto nos comentários da página do Falando Verdades. Nosso argumento é o de 

que a desinformação adquire caráter de verdade para determinados grupos ao 

oferecer supostas evidências às narrativas e rumores que já circulam no imaginário 

destes grupos. 

Uma vez que objetivamos, portanto, pesquisar o conteúdo produzido pelos 

usuários, não focamos nossa análise sobre as publicações de cada veículo 

propriamente ditas, e sim nos comentários postados em resposta por usuários do 

Facebook. Uma curadoria das publicações foi, entretanto, necessária, de modo a 

identificar aquelas enquadradas em nossa definição de fake news. Depois de 

efetivamente selecionadas as notícias falsas, toda a coleta e a subsequente análise 

dos dados focaram nos comentários dos internautas. 

A investigação por nós conduzida, dito isso, apresentou um caráter qualitativo: 

interessada em compreender como ocorre o consumo da desinformação por usuários 

do Facebook. Para isso, contamos com procedimentos de coleta de dados 

tradicionalmente empregados pela etnografia virtual (HINE, 2000) seguidos por uma 

análise de discurso, justamente mobilizada para lançar luz sobre ideologias e 

representações subjacentes aos comentários postados pelos internautas, desvelando 

a percepção deles quanto ao debate público nacional (DISCOURSE, 2010). 

 

 

http://www.falandoverdades.com.br/
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5.1.1. Etnografia virtual 

 

Etnografia – livre de adjetivos – é uma técnica de pesquisa por nós entendida 

em um sentido bastante próximo àquele dado por Clifford Geertz (2008), ao descrever 

o trabalho de campo antropológico. Nas palavras do autor, etnografia é um esforço de 

observação e interpretação que resulta em uma “descrição densa”. Esta, elaborada 

pelo pesquisador, deve fazer transparecer códigos e significados compartilhados por 

um determinado grupo; processo apenas possível após longos períodos de contato 

entre o pesquisador e os membros da comunidade estudada. 

Frente às interações e aos sentidos trocados no interior do campo analisado – 

conteúdos inicialmente estranhos ao pesquisador –, Geertz (2008) reconhece a 

necessidade da tomada de notas, do registro de tais relações e discursos, e da 

realização de eventuais reflexões que, sem distanciar demais o pesquisador de seu 

objeto, expressem hipóteses ou possíveis categorias que auxiliarão o cientista no 

subsequente processo de análise dos dados. O etnólogo, assim, vai gradualmente se 

familiarizando com os códigos e os comportamentos que observa. 

O que o etnólogo enfrenta, de fato – a não ser quando [...] está 
seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados – é uma 
multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 
sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 
estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma 
forma, aprender e depois apresentar (GEERTZ, 2008, p. 7). 

Fazer visitas regulares à comunidade analisada, coletar de maneira quase 

artesanal discursos e costumes, descrevendo-os em um caderno de campo e, se 

possível, entrevistando alguns “informantes” a fim desvendar representações e 

crenças é o que resume, para a Antropologia, as técnicas etnográficas. Todavia, na 

medida em que grupos e relações sociais passaram a florescer no ciberespaço, a 

aplicação da etnografia foi igualmente impactada. Contemporaneamente, com efeito, 

existem comunidades totalmente virtuais, cujas fronteiras são definidas somente pelos 

limites de uma página em uma rede social ou de um fórum on-line. Mesmo grupos que 

tradicionalmente ocupam o mundo off-line complementam-se atualmente nas redes, 

mantendo os próprios websites, blogs, grupos em apps de mensagem ou nas 

plataformas de mídia social. 
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Foram justamente tais transformações nos objetos da análise etnográfica, 

portanto, que demandaram atualizações aos métodos da pesquisa de campo – no 

sentido de adequá-la aos lugares de interação não-presenciais. Mediante tais 

mudanças, grupos de pesquisadores passaram a defender a aplicação de uma 

etnografia virtual. 

Por vezes chamada de netnografia ou etnografia on-line, a etnografia virtual 

tem como uma de suas principais porta-vozes Christine Hine (2000), para quem as 

tecnologias digitais de informação e comunicação são ferramentas técnicas que, 

justamente por permitirem interação social e o consumo de bens simbólicos, devem 

ser enfocadas pela pesquisa antropológica, servindo de campo para etnografias. 

Afinal, a Internet e os espaços virtuais são, simultaneamente, artefatos culturais (frutos 

do desenvolvimento tecnológico) e locais onde ocorrem trocas culturais (onde 

circulam informações, narrativas, valores e imagens). 

A mediação por computador, contudo, implica novas dinâmicas entre sujeitos 

e, consequentemente, os pesquisadores devem assumir novas posturas com relação 

ao campo estudado (HINE, 2000). Primeiramente, as fronteiras de um grupo na web 

não podem ser, em última instância, determinadas cronológica ou espacialmente. 

Diferentemente do que ocorre nos espaços off-line, nos quais um grupo se reúne em 

um determinado lugar durante dado período de tempo (estando física e 

exclusivamente “lá”); nos espaços on-line, os internautas transitam por diferentes 

páginas e plataformas quase que simultaneamente. O etnólogo das redes, desta 

forma, precisa compreender que os recortes de pesquisa são meramente simbólicos 

e apenas são válidos para a realização de um trabalho em particular – afinal, os 

internautas cuja interação ele observa e registra em uma determinada página são os 

mesmos que acessam outros espaços virtuais e nos quais, muitas vezes, comportam-

se de maneira radicalmente distinta da observada pelo pesquisador. 

Em segundo lugar, a ausência de contato face-a-face pode significar perdas 

para a etnografia, tendo em vista que os corpos dos sujeitos também são responsáveis 

por produzir dados de pesquisa. Movimentos corporais, expressões faciais e o tom de 

voz são evidências empíricas que fazem transparecer, por exemplo, afetos e crenças: 

conteúdos muitas vezes importantes para o antropólogo. Na etnografia virtual, a 

ausência dos corpos comumente impossibilita a obtenção de informações mais sutis 

e, com frequência, o pesquisador apenas interage com “informantes” por meio de 
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mensagens textuais. Assim, a depender dos objetivos perseguidos pelo pesquisador, 

convém a ele reunir elementos das duas formas de etnografia. 

Seja como for, quando Hine (2000) fala em etnografia virtual, a autora se refere 

à mescla de diferentes procedimentos de pesquisa qualitativa, todos empregados na 

investigação de uma comunidade da web. Entre os procedimentos elencados pela 

autora, destacam-se: (1°) acessar o espaço on-line pesquisado com frequência; (2°) 

atentar para a o layout do site ou página, o que equivaleria ao lugar onde o grupo se 

encontra e se relaciona; (3°) identificar o modo como os indivíduos – ou as personas 

virtuais – interagem (se na forma de mensagens digitadas, vídeos ou áudios); e, por 

fim, (4°) para o conteúdo e a frequência das conversações. O etnólogo da web pode 

optar por entrevistar certos internautas ou administradores do ambiente virtual ou 

então pode somente observar as interações em silêncio – valendo-se de uma não-

interferência que, aliás, seria impossível no mundo off-line. 

Hine (2000) informa que o pesquisador pode armazenar no seu computador 

pessoal as interações observadas em campo – sejam as mensagens publicadas ou 

arquivos audiovisuais – para análise futura, porém sempre deve manter um caderno 

de campo para registrar reflexões e observações enquanto realiza as observações; 

anotações que poderão ser úteis no subsequente processo de interpretação dos 

dados coletados. 

Todavia, a despeito de tais alterações na metodologia, a autora defende que 

determinadas questões epistemológicas típicas da tradição antropológica devem ser 

mantidas na etnografia virtual. A presença do caderno de campo e o foco descritivo 

do método são somente parte da questão. Nas palavras de Hine (2012, p. 4): 

[...] o primeiro aspecto da etnografia tradicional que acho muito útil 
para a etnografia em meios digitais é dedicar bastante tempo ao 
processo de familiarização, a olhar em torno e explorar o fenômeno 
sob todos os ângulos, tentando entender o que ele é, para quem existe 
e como é vivenciado. [...] O segundo aspecto fundamental da 
etnografia de que não abro mão é a reflexividade. Os fenômenos 
digitais são muito complexos [...]. Não podemos esperar ter uma 
vivência de um fenômeno assim apenas ‘estando presentes ali’, 
porque não sabemos automaticamente onde é ‘ali’, nem como ‘estar 
presentes’. Mas podemos ajudar a entender os fenômenos digitais 
tentando adquirir nossa própria experiência autêntica desses 
fenômenos como etnógrafos inseridos, incorporados, e refletindo 
constantemente sobre o que sabemos e como o sabemos. 
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Portanto, a etnografia virtual não deixa de apresentar o caráter interpretativo 

apontado por Geertz (2008). Ao fazer um trabalho etnográfico, o pesquisador sente, 

traça relações com base na experiência subjetiva e produz um "texto", ou melhor, uma 

narrativa que transmite não somente aspectos da realidade observada, como também 

o olhar do pesquisador perante tal realidade. 

Uma vez apresentadas as dimensões da etnografia e de sua contraparte virtual, 

convém retornarmos à pesquisa de campo desta dissertação que, de maneira 

semelhante, apoiou-se no contato frequente entre o pesquisador e os espaços on-line 

selecionados. Nela, realizamos visitas semanais em cada página estudada ao longo 

do segundo semestre de 2020 e, em cada página, atentamos para as narrativas e 

opiniões presentes nos comentários e, principalmente, para as percepções sobre a 

realidade defendidas pelos internautas nas mensagens – as suas visões sobre a 

política nacional e sobre o debate travado no espaço público. 

Para evitar hostilidades por parte dos internautas em campo, fato que poderia 

resultar em dificuldades extras para a obtenção dos dados, optamos exclusivamente 

por observar e registrar as interações ocorridas em cada página, permanecendo 

silenciosamente no campo. Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p. 192) referenciam 

tais aproximações "não-obstrutivas e meramente observacionais" como prática de 

"lurking", expressão em inglês cujo sentido remete a um observador apenas à 

espreita, oculto. Não adotar uma postura participativa em campo, a despeito desta 

escolha restringir o volume de informações coletáveis, permitiu que observássemos 

melhor a dinâmica particular estabelecida entre os comentários, sem que 

deliberadamente instigássemos o debate ou questionássemos os internautas. 

Mantivemos, como sugere Hine (2000), um caderno de campo atualizado ao 

longo das observações, anotando reflexões e hipóteses acerca do que era constatado 

por nós enquanto líamos os comentários. Neste caderno, sucintas descrições das 

notícias enganosas selecionadas eram acompanhadas por apontamentos com 

relação aos comentários postados em resposta a elas. Anotamos referências externas 

trazidas nas falas dos seguidores, eventuais críticas feitas às páginas ou às fake news, 

bem como sugerimos possíveis hipóteses e categorias analíticas que viriam a auxiliar 

no futuro processo de análise dos dados. No caderno de campo, também registramos 

os números de curtidas, compartilhamentos e total de comentários obtido por cada 

fake news, nos permitindo mensurar sua repercussão e a reação da audiência. 
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Os comentários em resposta às publicações foram coletados por meio de 

printscreens – isto é, de registros imagéticos da tela do computador – e, em seguida, 

armazenados em um banco de dados. O registro dos comentários ocorreu 

manualmente e foram privilegiados aqueles que, em nossa perspectiva, melhor 

transpareciam opiniões quanto às publicações enganosas, quanto à política nacional 

ou sobre determinadas pautas públicas aparentemente relevantes para os usuários 

no contexto das postagens. Interações entre comentários de diferentes internautas, 

inclusive discussões acaloradas, foram registradas para que pudéssemos 

compreender as controvérsias entre os seguidores de cada página e os argumentos 

mobilizados em meio à disputa de opiniões. 

Cada print resultante deste processo foi nomeado com base na notícia 

respondida pelos comentários registrados e por um número de referência, de acordo 

com a sequência em que surgiam os comentários da postagem falsa. Desta forma, 

organizamos as imagens em uma sequência lógica, o que nos auxiliou durante a 

posterior consulta e interpretação dos dados. Passados seis meses de observações 

semanais, obtivemos entre 370 e 400 printscreens para análise. 

 

5.1.2. Análise de discurso 

 

Tendo em vista que registramos, ao longo do trabalho de campo, fenômenos 

de linguagem, optamos por adotar a análise de discurso enquanto ferramenta 

privilegiada de análise dos dados. 

Conforme a Encyclopedia of Case Study Research, a análise de discurso 

compreende uma ferramenta multidisciplinar que toma "textos" – unidades da 

linguagem portadoras de mensagens – enquanto objeto e, mais do que isso, os 

entende enquanto via de acesso a representações e crenças subjacentes 

(DISCOURSE, 2010). No texto, o "dito" e o "não-dito" são operacionalizados pelos 

sujeitos falantes para transmitirem sentidos específicos quanto ao mundo, à vida ou a 

determinado ocorrido; e exatamente tal produção de sentidos é o que se investiga por 

meio da análise de discurso. 

No entanto, reconhecemos que não existe somente uma linha de análise de 

discurso, mas várias perspectivas frente ao estudo de textos; desenvolvidas a partir 

de diferentes tradições teóricas e valendo-se de procedimentos de análise diversos. 
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Gill (2008, p. 246), por exemplo, afirma existir "[...] provavelmente ao menos 57 

variedades de análise de discurso", divididas em "escolas" ou inspiradas pelas 

análises de um intelectual em particular. 

A Encyclopedia of Case Study Research cita algumas destas variantes, 

referenciando a análise de discurso habermasiana, que entende o discurso enquanto 

um reflexo ou uma distorção da realidade objetiva; bem como cita a tradição da 

linguística crítica, cujos estudos do discurso enfatizam que o sentido de um termo é 

circunstancial, dependendo menos da estrutura própria da relação significante-

significado, e mais do sistema de oposições em que o termo se insere (DISCOURSE, 

2010). 

No caso desta pesquisa, buscamos referência nos trabalhos de Orlandi (1999), 

autora inspirada majoritariamente por Michel Pêcheux e pela análise de discurso de 

linha francesa. Nesta tradição, afirmam Caregnato e Mutti (2006, p. 680), o foco da 

análise repousa sobre a relação "língua/ideologia", compreendendo a primeira como 

forma material da segunda. 

Orlandi (1999, p. 17) aprofunda a descrição alegando que a análise de discurso 

francesa busca entender os efeitos de sentido estabelecidos entre diferentes 

interlocutores, possibilitando identificar como determinados grupos atribuem sentido 

ao mundo por meio do discurso e como tais sentidos se alteram a depender da época 

em análise. 

Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o 
discurso e que a materialidade específica do discurso é a língua, [a 
análise de discurso] trabalha a relação língua-discurso-ideologia. Essa 
relação se complementa com o fato de que, como diz M. Pêcheux, não 
há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia [...]. 

A análise de discurso, para Orlandi (1999), é conduzida levando-se em 

consideração ao menos três procedimentos: em um primeiro momento, busca-se 

relacionar os discursos coletados às suas respectivas "exterioridades", quer dizer, aos 

contextos nos quais circulam. Os significados dos discursos são, afinal, histórica e 

socialmente construídos, alterando-se a depender de "quem" fala e de "quando" se 

fala. Como afirma Orlandi (1999, p. 62): "[...] todo discurso se estabelece na relação 

com um discurso anterior e aponta para outro"; cada sujeito fala a partir de uma 

determinada formação discursiva, própria de sua conjuntura. O sentido particular de 
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uma frase ou expressão apenas pode ser apreendido em relação ao ambiente em que 

se insere o falante. 

Já em um segundo momento, o analista deve, de acordo com Orlandi (1999), 

contrastar o "dito" (o texto empiricamente coletado) com o "não-dito" (as demais 

formas de dizer que foram suprimidas pelo falante em função de sua escolha no 

momento da enunciação). É com base neste tipo de comparação que o pesquisador 

deixa de ver meramente o texto coletado e passa a compreender o processo 

discursivo que levou o falante a adotar determinadas expressões ao invés de tantas 

outras possíveis, a levantar um argumento em detrimento de outro e assim por diante. 

Por fim, o pesquisador deve aprofundar mais a análise, refletindo acerca dos 

sentidos historicamente conferidos aos elementos dos textos analisados. Se a 

ideologia adquire materialidade por meio da linguagem, o analista pode investigar as 

imagens e representações evocadas pelo discurso observado, e como estas se 

desenvolveram ao longo dos anos anexadas a certas formas de dizer (ORLANDI, 

1999). 

Seja como for, Orlandi (1999) não perde de vista o caráter marcadamente 

interpretativo da análise de discurso. As conclusões de um pesquisador frente a um 

conjunto de textos podem variar caso outro pesquisador venha a analisá-los. Um único 

analista, aliás, pode chegar a diferentes conclusões ao se debruçar sobre um grupo 

de discursos e valer-se, por exemplo, de diferentes dispositivos analíticos ou recortes 

de pesquisa – lançando luz, assim, sobre diferentes aspectos igualmente presentes 

nos textos coletados, mas que transparecem uma análise por vez. 

Tendo tais procedimentos em mente, convém retornarmos à descrição de 

nossa pesquisa: em primeiro lugar, o contato etnográfico com as duas páginas 

selecionadas nos forneceu, previamente, vastas informações sobre as exterioridades 

dos comentários coletados. Graças ao contato com o campo, identificamos 

posicionamentos políticos de certos internautas, os tipos de informações comumente 

publicadas em cada página, bem como o tom dos comentários a as principais 

referências externas que influenciaram as postagens. 

Frente aos comentários, nos atentamos aos discursos e expressões mais 

recorrentes, às maneiras como os internautas interagiam com as publicações 

comentadas e às suas opiniões com relação ao debate público. Relacionando o dito 

com o não-dito, identificamos a importância dada pelos internautas a certas categorias 
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ou terminologias. Analisando, por fim, os discursos coletados em uma perspectiva 

histórica, percebemos a durabilidade de certos símbolos e narrativas. 

Nossa análise, por fim, não objetivou apontar para as fragilidades dos discursos 

observados ou para a falsidade das narrativas que eles majoritariamente reiteravam. 

Como defende Orlandi (1999, 26), a análise de discurso visa refletir a respeito dos 

"gestos de interpretação" que constituem os textos, os modos de significar a realidade 

indicados pelo discurso. Consequentemente, tomamos os comentários dos 

internautas enquanto mais uma das diversas interpretações possíveis do real, como 

uma visão de mundo considerada, inclusive, confiável e verdadeira pelos usuários 

cujos comentários foram analisados. 

Nosso trabalho resumiu-se em buscar compreender como operavam as 

percepções da política apresentadas pelos públicos de cada página do Facebook 

privilegiada pela pesquisa, e não desmitificar tais percepções.  

 

5.1.3. Análise comparativa 

 

Após aplicarmos a etnografia virtual em ambas as páginas do Facebook, 

registrarmos os comentários em printscreens e os submetermos a uma análise de 

discurso, nossa pesquisa tratou de contrastar os resultados obtidos ao final da 

investigação. Como afirmamos, deliberadamente selecionamos duas páginas do 

Facebook marcadamente distintas, a fim de comparar as percepções quanto ao 

debate público manifestas pelos respectivos seguidores. 

Neste sentido, é possível dizer que nossa pesquisa encontra inspiração no 

trabalho de Lakoff (2016), para quem o espaço público seria caracterizado pelo 

embate de narrativas distintas. De acordo com tal perspectiva, cada grupo político 

interpretaria o mundo (a relação Estado/Sociedade Civil, os valores e vícios sociais e 

a história coletiva) de uma forma que lhe é peculiar, assim como proporiam pautas 

específicas com base nestas interpretações. 

Lakoff (2016) argumenta, inclusive, que o conjunto particular de narrativas 

operacionalizadas por um grupo político, com seus símbolos e representações, seria, 

ao menos inicialmente, ininteligível para os demais grupos, donos de distintos 

imaginários. Transportando tal reflexão para nossa pesquisa, almejávamos 

igualmente identificar narrativas contrastantes quanto ao poder e ao debate público – 
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contraste que se fez visível enquanto coletávamos os dados em campo. 

Consequentemente, ao longo da apresentação dos resultados da pesquisa, 

atentamos para a nossa escrita, de forma a sempre salientar pontos de contato e 

discordâncias entre as percepções expressas em cada página examinada. 

 

5.2. Desafios de estudar o consumo de fake news 

 

Ao longo dos vinte e quatro (24) meses em que nossa pesquisa foi planejada e 

colocada em curso, diversas foram as questões teóricas e práticas que fizeram do 

trabalho um particular desafio. 

Pesquisadores que já se debruçaram sobre a recente produção on-line de 

desinformação e sobre o conflito político – ora latente, ora escancarado – em torno da 

interpretação do real, travado atualmente nas redes, tiveram que lidar com problemas 

semelhantes, muitos dos quais ligados à natureza das fake news. Dourado (2020), 

por exemplo, aponta o desafio teórico de conceituar tal objeto, enfatizando a 

necessidade de o observarmos a partir de múltiplos olhares. Allcott e Gentzkow 

(2017), por sua vez, enfrentaram o problema da volatilidade dos sites produtores de 

notícias fraudulentas; veículos que tendem a possuir vida curta, a despeito do eventual 

e momentâneo sucesso que podem alcançar suas publicações. 

A pesquisa que empreendemos, voltada ao consumo de peças de fake news, 

não esteve alheia a tais obstáculos. Enfrentamos o desafio de, a partir de análises 

acadêmicas pouco consensuais, buscar definir fake news com base nas 

características deste objeto. Tivemos que lidar em campo, igualmente, com o caráter 

efêmero das peças de desinformação – motivo pelo qual não conseguimos sugerir 

fake news privilegiadas para análise com base em recortes temáticos pré-

determinados. Notícias falsas podem surgir associadas aos mais inesperados eventos 

e, de maneira análoga, desaparecer em questão de dias, cedendo lugar a publicações 

enganosas que abordem um novo e diferente "assunto do momento". 

Além destes desafios, lidamos com uma questão epistemológica problemática 

ainda na primeira fase da pesquisa: Como lidar com os internautas que demonstram 

acreditar em alguma peça de desinformação sem, com isso, desmerecê-los? A própria 

denominação que nos valemos ao longo deste trabalho – “consumidores de fake 

news” – pode soar, reconhecemos, inadequada e estigmatizante. Afinal, não há na 
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realidade um sujeito que, exclusiva e conscientemente, consuma notícias falsas. O 

que aqui denominamos “consumidor de fake news” pode ser qualquer internauta, 

devido à natureza ardilosa da desinformação, que pode ser facilmente interpretada 

como factual e confiável pelos indivíduos. 

Optamos, enfim, por utilizar a expressão em um sentido conjuntural, tendo em 

vista que, no período em que estivemos em campo, os sujeitos de nossa pesquisa 

seguiam páginas do Facebook produtoras de fake news ou, ao menos, tiveram contato 

com uma publicação enganosa, comentando-a em seguida. De uma forma ou de 

outra, eles tiveram acesso e se relacionaram com uma peça de desinformação acerca 

da política nacional ou estrangeira, configurando-se, naquele contexto, como 

“consumidores” de uma fake news. Reconhecemos, todavia, a fragilidade desta 

nomenclatura e que convém realizarmos refinamentos em desdobramentos futuros da 

pesquisa. 

Uma última tarefa desafiadora, própria do campo, foi realizar uma curadoria das 

publicações de cada página analisada na pesquisa. Nosso estudo se deu sobre os 

comentários postados em resposta, unicamente, a publicações que se adequam à 

nossa definição de fake news – apresentando, consequentemente, evidências de um 

baixo padrão editorial e alguma técnica de deformação de fatos (ou a total fabricação 

destes). Portanto, houve situações nas quais o caráter inverídico ou inexato das 

informações postadas em cada página precisou ser confirmado, exigindo um esforço 

extra de pesquisa e, por vezes, um período de espera até que a informação pudesse 

ser comentada em outros veículos ou desmistificada por sites especializados em 

checagem de fatos. 

 

5.3. Ética da pesquisa 

  

 Para além destes desafios, igualmente tivemos que lidar com questões éticas 

em nosso trabalho de campo: questões que resultaram na maneira em que expomos 

os nossos dados durante os capítulos subsequentes desta dissertação. Como 

argumentam Fragoso, Recuero e Amaral (2011), a decisão do pesquisador da web, 

de permanecer ou não em silêncio nos ambientes digitais pesquisados, influencia 

consideravelmente nos resultados da pesquisa, visto que distintos direcionamentos 

éticos devem ser assumidos a depender da escolha. 
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Harayama (2017, p. 28) dá um passo atrás, voltando ao mundo off-line e 

argumentando que abordagens etnográficas promovem discussões sobre ética desde 

que ascenderam “como metodologia privilegiada de pesquisa” antropológica. 

Trabalhos de campo podem terminar registrando “materiais sensíveis", muitas vezes 

relacionados à vida privada ou às crenças pessoais dos sujeitos pesquisados. Nestes 

casos, o pesquisador deve assumir uma postura eticamente condizente com as 

informações coletadas – não revelando a identidade dos informantes, por exemplo, 

ou evitando a publicação de detalhes específicos ocorridos em campo; por mais que 

tais conteúdos rendessem dados importantes de pesquisa. 

Ainda sobre materiais sensíveis, Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p. 196-197) 

chamam atenção para a variedade de formas em que se apresentam para o 

pesquisador, que deve considerar: “[...] uma gama de critérios como: a faixa etária dos 

participantes da cultura, suas profissões, as temáticas debatidas no ambiente, entre 

outros”. Com efeito, o melhor a se fazer nos momentos de publicação dos dados de 

campo é refletir a respeito do potencial que certas informações têm de prejudicar a 

vida ou a imagem dos sujeitos pesquisados. 

Tratando-se particularmente de nosso trabalho, o fato de não interagirmos nas 

páginas do Facebook e, consequentemente, não informarmos aos internautas que 

suas interações estavam sendo registradas para uma pesquisa acadêmica nos 

impossibilita de publicá-las sem, ao menos, omitir nomes e fotos de perfil. E apesar 

de as interações registradas estarem ocorrendo em páginas públicas da plataforma, 

lembramos que, neste trabalho, associamos os internautas envolvidos ao consumo 

de fake news, e como tal relação poderia ser considerada ofensiva pelos atores 

analisados, optamos por não identificá-los. Seja como for, para nossa análise, mais 

importou o conteúdo dos comentários do que, propriamente, os internautas que os 

postaram. 

Portanto, no capítulo deste trabalho reservado aos resultados da pesquisa, e 

especificamente em trechos nos quais a presença de printscreens com comentários 

se fez necessária para ilustrar nossos argumentos e reflexões, inserimos tais prints 

no corpo do texto, porém com os nomes e imagens de perfil dos internautas 

censurados. Por meio de um aplicativo de edição de imagem, tais detalhes foram 

deliberadamente “borrados" para preservar o anonimato dos autores dos comentários. 
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Os perfis dos sites administradores das páginas, quando estes se 

manifestavam em meio aos comentários, foram, entretanto, mantidos. Nesta 

dissertação, não omitimos os nomes dos portais difusores de fake news e isto por um 

duplo motivo: primeiramente, tanto o Gospel Prime, quanto o Falando Verdades, são 

sites que se consideram “jornalísticos” e, desta forma, supostamente prestam um 

“serviço ao público", para citar as palavras de Silva (2010). Em segundo lugar, ambos 

os portais são conhecidos por difundirem desinformação – estando presentes na lista 

de Borges (2018) e em outros trabalhos acadêmicos –; portanto, não houve razão 

para mantermos sigilo quanto a eles. 
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6. DEBATE PÚBLICO SEGUNDO CONSUMIDORES DE FAKE NEWS 

 

A partir deste ponto da dissertação, iniciamos a exposição dos resultados da 

pesquisa; esforço que se apresenta dividido em dois momentos: primeiramente, 

contextualizamos os comentários analisados, abordando os tipos de publicações 

enganosas identificadas em cada página do Facebook estudada, bem como 

descrevendo as relações estabelecidas entre os portais mantenedores de cada página 

e as audiências da plataforma. Este primeiro segmento, apesar de breve, é essencial 

para compreendermos as “exterioridades” dos discursos dos internautas, utilizados 

como objeto de análise (ORLANDI, 1999). Na segunda parte da exposição dos 

resultados, com efeito, nos debruçamos sobre os comentários postados em resposta 

às publicações enganosas e, exatamente, sobre as principais categorias e 

representações a respeito do debate público mobilizadas em tais falas. 

Como nosso trabalho tem um caráter comparativo – deliberadamente 

estudando duas fontes distintas de desinformação –, ao longo de todo o capítulo 

contrastamos os dados encontrados na página do Gospel Prime com os coletados na 

página do Falando Verdades. Desta forma, constantemente lançamos luz sobre as 

especificidades dos discursos pertencentes a cada ambiente on-line, porém 

enxergando-os em perspectiva – salientando semelhanças e diferenças notadas 

quanto à forma em que a audiência de cada portal aparenta imaginar e representar o 

debate político travado na esfera pública. 

 

6.1. Duas páginas, fake news distintas 

 

Veículos empenhados no embate de narrativas que atualmente conforma o 

debate público nacional, os sites Gospel Prime e Falando Verdades ganharam 

notoriedade principalmente em 2018, quando acadêmicos e jornalistas voltaram seus 

olhares para portais on-line produtores de conteúdo politicamente engajado e 

potencialmente perigosos durante as eleições. Toledo (2018), logo no início do ano 

eleitoral, já listava o Falando Verdades como um site de "guerra política" e de 

"militância", cujo conteúdo era geralmente republicado em canais de esquerda. O 

texto de Borges (2018), por sua vez, centra-se no Gospel Prime; contatando o dono 
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da empresa Prime Comunicação Digital, responsável pelo portal, e o questionando 

sobre as acusações lançadas à época sobre as notícias do site. 

Seja como for, o que salientamos aqui é o fato de ambos os sites fortemente 

firmarem posições políticas, seja abertamente ou pelo modo que realizam certa 

curadoria de informações antes de publicarem notícias. Enquanto o Gospel Prime se 

assume cristão, conservador e governista; o Falando Verdades é mantido por 

simpatizantes de partidos de centro-esquerda (TOLEDO, 2018), e constantemente 

publica críticas a figuras ou pautas associadas ao conservadorismo. 

Na aba “Sobre” de sua página no Facebook, Gospel Prime se define como um 

“Portal de conteúdo cristão evangélico focado na informação”. Porém, em coluna 

publicada pelo próprio site em 3 de junho de 2020 (na qual o veículo se defende após 

ter seu nome presente em um relatório divulgado à época pela CPMI das Fake News), 

assume uma postura conservadora. O texto argumenta que a expressão fake news 

vem sendo utilizada para censurar o conservadorismo no país e no exterior e, segundo 

ele: “Não nos causa espanto o fato de políticos de esquerda estarem buscando meios 

de desqualificar nosso trabalho, já que eles não têm nenhum apreço pelos 

evangélicos”11. 

Já no que tange ao Falando Verdades, a página oficial do portal no Facebook 

o apresenta como combatente da “grande mídia conservadora” ao passo que fornece, 

nas palavras do veículo: “Um outro ponto de vista sobre fatos nacionais e 

internacionais”. Em diversas notícias divulgadas pelo portal, o impeachment de Dilma 

Rousseff é descrito como um golpe, discursos e personalidades ligadas às novas 

direitas são atacados e as contradições do governo Bolsonaro são constantemente 

salientadas. 

Valendo-nos das reflexões tecidas por Lazer et al. (2018) e após realizado o 

trabalho de campo, podemos afirmar que ambos os portais publicaram uma mescla 

de informações factuais – porém estrategicamente escolhidas para reforçarem pontos 

de vista político-partidários e/ou religiosos – com informações não confirmadas, 

 
11  Para mais, ver: GREGÓRIO, N. O relatório fake da CPMI das Fake News contra o 

Gospel Prime. Gospel Prime, 3 jun. 2020. Disponível em: 
<http://www.gospelprime.com.br/relatorio-fake-cpmi-das-fake-news-gospel-prime/>. Acesso 
em: 19 mar. 2021. 
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sensacionalistas e distorcidas (em outros termos, fake news). Entretanto, a natureza 

das notícias de cada veículo é específica, merecendo aprofundamentos. 

Gospel Prime publicou, em vasta medida, quatro tipos de conteúdo: 

 

1°) Notícias factuais sobre política e religião: tais publicações enfocam 

questões nacionais e internacionais, porém privilegiam pautas ou decisões 

políticas tomadas por líderes conservadores ao redor do globo, bem como 

abordam casos de intolerância religiosa e perseguição aos cristãos em países 

específicos. Grande parcela destas notícias trata de republicações de 

informações provenientes de outros portais, inclusive internacionais, e sites 

especializados em conteúdo cristão. 

 

2°) Rumores sobre fenômenos de natureza religiosa: textos alegadamente 

noticiosos, porém originados de fontes não confiáveis e que dialogam, 

principalmente, com a fé dos leitores. Nesta categoria estão inclusas notícias 

sobre alegados “milagres”, supostas descobertas arqueológicas que 

comprovariam a veracidade de determinadas passagens bíblicas, além de 

relatos de profecias feitas por pastores e demais líderes religiosos da 

contemporaneidade. Por não abordarem assuntos de cunho propriamente 

político e dependerem da crença dos internautas, não foram consideradas fake 

news publicações dessa natureza para a análise desta dissertação. 

 

3°) Colunas de opinião: textos opinativos e moralistas focados em “avaliar” 

determinados eventos ou conjunturas. Interpretações da atualidade 

embasadas em textos bíblicos e narrativas de teor conspiratório que apontam 

para “o fim dos tempos” foram comumente identificadas e enquadradas nesta 

categoria. Todos os textos foram, aliás, inseridos pelo site na seção de 

“opinião”. 

 

4°) Fake news: categoria em que se inserem os textos ditos noticiosos do site 

tratando de assuntos políticos, os quais apresentaram informações não 

confirmadas, discursos enganosos ou incorretos feitos por lideranças nacionais 

e internacionais, de teor conspiratório ou com distorções dos fatos. 
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O site Falando Verdades, por outro lado, não apresentou notícias de caráter 

religioso, concentrando-se em informações acerca da esfera política nacional e, 

eventualmente, estrangeira. Especificamente, o veículo publicou: 

 

1°) Notícias factuais, porém com opinião: nesta categoria elencamos 

diversas notícias factuais identificadas durante a pesquisa de campo. O foco 

destas, majoritariamente, recaiu sobre acontecimentos relevantes para a 

política nacional ou sobre pronunciamentos feitos por lideranças brasileiras (de 

dentro ou fora do Estado). Notícias internacionais e sobre intenção de voto em 

meio a corridas eleitorais foram igualmente identificadas. A opinião do veículo, 

entretanto, fez-se presente na maioria destas publicações; comumente 

expressa nas legendas das postagens ou ao final das notícias (como que 

antecedendo o debate dos comentários). 

 

2°) Fake news: contemplados aqui textos pretensamente noticiosos, mas que 

apresentaram distorções ou se basearam em informações não confirmadas. 

Durante a etnografia, as publicações mais comuns e que foram enquadradas 

nesta categoria detinham sutis distorções (textos opinativos eram tratados 

como factuais, especulações eram apresentadas como notícias e falsas 

associações eram feitas, principalmente entre atores e acontecimentos). 

 

Evidências de baixo padrão editorial acompanharam as publicações de ambas 

as páginas. À luz dos critérios elencados por Guerra (2010), identificamos, além da 

adoção de partidarismos e da publicação de informações enganosas, a presença de 

ataques ad-hominem tecidos no corpo das notícias, a ausência de retratações e certa 

falta de transparência dos veículos quanto às equipes editoriais e aos autores de 

determinados textos. 

Entre os meses de julho e dezembro de 2020, quando realizamos as análises 

etnográficas das páginas oficiais do Gospel Prime e do Falando Verdades no 

Facebook, identificamos 30 peças de fake news, sendo 18 provenientes do primeiro 

veículo e 12 do segundo. A seguir (Quadros 1 e 2), estão listadas em ordem 

cronológica as manchetes de fake news contempladas nesta pesquisa, seguidas pela 

característica distintiva dos textos que, consoante aos critérios elencados no terceiro 

capítulo desta dissertação, nos permitiu classificá-los como notícias falsas. 
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Quadro 1 – Manchetes de fake news publicadas pelo Gospel Prime e principal característica das 
notícias (jul./dez. 2020): 

Manchete Característica da publicação 

ONU não quer que você diga “marido” ou “esposa” por “um 
mundo mais igualitário” 

Informação distorcida 

Twitter e Facebook censuram contas de Donald Trump Informação distorcida 

Antifascistas interrompem marcha contra pedofilia Informação distorcida 

Damares sobe o tom contra pedofilia e avisa: "Ninguém aqui 
passa pano" 

Publicação de discurso enganoso 

Franklin Graham diz sentir "grande preocupação" com 
socialismo no poder 

Publicação de discurso enganoso 

Na Folha de São Paulo, Duvivier ataca Deus: “Emaconhado” Informação retirada do contexto 

STF pode obrigar ideologia de gênero nas escolas e tirar 
autoridade dos pais 

Informação distorcida 

Biden ameaça “reunir o mundo” se Brasil não proteger a 
Amazônia 

Informação retirada do contexto 

Ideologia de Gênero: “Querem destruir nossas crianças”, 
alerta Malafaia 

Publicação de discurso enganoso 

TVs censuram Donald Trump por suspeitar de fraude nas 
eleições 

Teoria conspiratória 

Pastores dizem que estão orando por Biden e pela cura dos 
Estados Unidos 

Informação retirada do contexto 

Colégio obriga "neutralidade de gênero" na linguagem: 
"querides alunes" 

Informação distorcida 

Arcebispo alerta Trump sobre uso estratégico da covid para 
ditadura 

Publicação de discurso enganoso 

Globalista fala em microchips para ler pensamentos e obter 
controle social 

Teoria conspiratória 

Viés de esquerda domina universidades nos Estados Unidos Informação distorcida 

The Economist admite sinais dos fins dos tempos e busca pelo 
anticristo 

Informação retirada do contexto 

Esposa de Eustáquio diz que ele está sem movimentos e está 
impedida de vê-lo 

Informação não confirmada 

FMI propõe moeda única digital para acabar com dólar Informação distorcida 

Fonte: O autor (2021). 

 

Quadro 2 – Manchetes de fake news publicadas pelo Falando Verdades e principal característica das 
notícias (jul./dez. 2020): 

(continua) 

Manchetes Característica da publicação 

Analista acredita que Bolsonaro abriu os cofres para o Centrão 
por veto 

Informação não confirmada 

Ex-Procurador da Lava Jato admite que Bolsonaro era o 
candidato da Operação 

Informação distorcida 
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Quadro 2 – Manchetes de fake news publicadas pelo Falando Verdades e principal característica das 
notícias (jul./dez. 2020): 

(conclusão) 

Manchete Característica da publicação 

Tratamento AntiCovid de Trump foi feito a partir de células de 
fetos abortados, diz Guardian 

Informação distorcida 

Pesquisa mostra a influência de Bolsonaro no aumento das 
mortes por coronavírus 

Informação distorcida 

Jornalista informa que militares estão a um pé de abandonar 
Bolsonaro 

Informação não confirmada 

Como o patrimônio de Flávio Bolsonaro aumentou em milhão 
com corrupção da rachadinha 

Informação não confirmada 

Vice-presidente eleita nos EUA é crítica feroz de Bolsonaro, 
veja as críticas dela 

Informação distorcida 

Bolsonaro é vaiado, xingado ao chegar no Amapá, 19 dias com 
apagão 

Informação distorcida 

Ministério da Saúde deixa estragar quase 7 milhões de testes 
de covid-19 

Informação distorcida 

Bolsonaro defende aumento na conta de luz em dezembro Informação distorcida 

Caminhoneiros se dizem traídos por Bolsonaro e articulam 
grande greve 

Informação não confirmada 

Convocado panelaço contra Bolsonaro na virada. SAIBA MAIS Informação não confirmada 

Fonte: O autor (2021). 

 

Os Quadros 1 e 2 nos permitem visualizar duas características essenciais das 

fake news particularmente identificadas em campo: em primeiro lugar, diversos foram 

os temas abordados por elas – indo desde as eleições presidenciais americanas, até 

a pandemia de COVID-19, passando pelos diversos acontecimentos da política 

nacional. A segunda característica, por sua vez, diz respeito às estratégias 

desinformativas utilizadas pelos veículos, que consistiram majoritariamente em 

distorções de informações factuais e na publicação de informações não confirmadas. 

Diferentemente do que argumentam Allcott e Gentzkow (2017), não foram 

identificadas notícias inteiramente fabricadas, mas que continham, em concordância 

com as análises de Ribeiro e Ortellado (2018), deformações de acontecimentos – 

comumente tocando nos assuntos de maior relevância no contexto de publicação de 

cada fake news. 

A dinâmica estabelecida entre cada portal e sua particular audiência também 

foi verificada ao longo da pesquisa. Afinal, os dois veículos pareceram buscar inflamar 
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o debate dos comentários e gerar engajamento; isto, entretanto, por meio de técnicas 

distintas. 

Gospel Prime normalmente publicou, ao longo dos textos enganosos, palavras 

de ordem, expressões de indignação ou narrativas alarmistas de modo a mobilizar o 

leitor. Crenças conspiratórias, discursos sobre alegadas perseguições aos cristãos no 

Brasil, bem como previsões apocalípticas se destacaram no corpo das notícias, 

segundo a maioria das quais haveria uma oposição estrutural entre a esquerda política 

(representada de maneira pouco precisa, porém sempre como uma unidade 

conspiratória) e os fiéis cristãos, que seriam melhor representados por figuras 

conservadoras ao exemplo de Jair Bolsonaro, Donald Trump, Damares Alves e Silas 

Malafaia. 

As notícias enganosas do portal cristão, aliás, apresentaram recorrente tônica 

anticomunista, associando diversas personalidades ou partidos à ideologia 

revolucionária e a retratando de maneira perversa, autoritária, imoral e contrária à 

vontade e aos valores de Deus. Falsas associações foram sugeridas, por exemplo, 

entre progressismo e pedofilia, à famigerada “ideologia de gênero”, bem como a 

inimigos tradicionalmente presentes em teorias conspiratórias, como as “elites 

globalistas” e a “Nova Ordem Mundial”. 

Por sua vez, quando nos debruçamos sobre as publicações do Falando 

Verdades, percebemos que não havia semelhantes alegações sensacionalistas ou 

sugestões de teor conspiratório no corpo das publicações. O veículo, antes, mobilizou 

o público valendo-se de ataques ad-hominem nas legendas das postagens (em uma 

delas, por exemplo, Bolsonaro era chamado de "cretino") e participando ativamente 

do debate nos comentários por meio do perfil oficial do site – que respondia críticas e, 

via de regra, fomentava controvérsias entre internautas. Atitude esta, inclusive, que 

revela o baixo profissionalismo do canal. 

 

6.2. Conversações em forma de comentários 

 

Críticas a políticos e ataques tecidos contra adversários caracterizaram os 

discursos postados em cada página analisada. O tom afrontoso e alarmista das 

publicações, em outros termos, aparentou guiar as conversações nos dois ambientes 

digitais privilegiados aqui. E apesar de as notícias enganosas não terem se mantido 
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atreladas a temáticas específicas, os comentários majoritariamente tratavam do 

debate público – das ideologias em disputa na esfera pública, tanto por parte dos 

grupos políticos e movimentos sociais engajados no debate, quanto dos respectivos 

opositores políticos. 

A despeito de tratarem genericamente do debate público, ressaltamos que as 

opiniões manifestas nos comentários demonstram como certas representações do 

imaginário oferecem sustentação às fake news supracitadas publicadas em cada 

página. 

 

6.2.1. Relativa ausência de vozes destoantes 

 

 Enquanto estivemos em campo, a parcela majoritária dos comentários 

postados em ambas as páginas demonstrou não problematizar a veracidade das 

publicações enganosas, o que nos possibilitou tratar a audiência de cada veículo 

enquanto um grupo mais ou menos homogêneo – composto por internautas cuja 

esmagadora maioria enxergou sentido nas fake news. Críticas aos veículos e às 

publicações foram, contudo, esporadicamente identificadas ao longo da pesquisa e 

não devem ser omitidas aqui. 

 Minoritárias, as vozes destoantes tendiam a ser rapidamente confrontadas ou 

silenciadas nos comentários, os quais geralmente apresentavam narrativas similares 

àquelas defendidas nas fake news, traziam palavras de ordem condizentes com a 

orientação política de cada veículo e apresentavam outras informações ou fragmentos 

de notícias que, de alguma forma, complementavam o conteúdo das notícias falsas 

analisadas. 

 Raros foram os discursos que problematizaram as fake news ou colocaram em 

questão a credibilidade dos sites envolvidos. Todavia, tais vozes destoantes operaram 

mediante duas lógicas: teciam críticas apontando para as fragilidades e distorções 

objetivamente presentes nas publicações, ou atacavam a página e os seguidores 

tomando como base controvérsias político-ideológicas. Os críticos do Gospel Prime 

demonstraram, comumente, colocar em evidência as características enganosas das 

notícias produzidas pelo veículo conservador, ao passo que os opositores do Falando 

Verdades optaram por recorrer frequentemente a ataques diretos à página e, de um 

modo geral, às esquerdas brasileiras. O principal argumento levantado por estes 
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últimos acusava o portal de ser “esquerdista” ou “comunista” e, portanto, naturalmente 

manipulador e pouco confiável. 

 As notícias que mais atraíram aversão do público foram precisamente as de 

manchetes menos plausíveis ou mais inventivas; principalmente a notícia do Gospel 

Prime, conforme a qual Klaus Schwab, presidente executivo do Fórum Econômico 

Mundial, seria um “globalista” com planos de implantar na população chips capazes 

de “ler pensamentos”; e a notícia do Falando Verdades que afirmava a utilização de 

“fetos abortados” para a fabricação do tratamento “anticovid” de que se valeu o 

republicano Donald Trump. 

 Em resposta à referida fake news publicada pelo Gospel Prime, por exemplo, 

foram tecidas críticas que acusavam o portal de espalhar histeria e se apoiar em 

informações não confirmadas e delírios. O comentário a seguir (Figura 1) foi postado 

em resposta, justamente, à notícia sobre os “chips leitores de pensamento”: 

 

Figura 1 – Comentário da página Gospel Prime 1 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Constatamos forte tônica religiosa na fala, a despeito da crítica ao portal gospel. 

A centralidade do cristianismo para a consolidação das visões de mundo dos 

seguidores do Gospel Prime ainda será explorada nas seções seguintes. No entanto, 

convém notarmos como a mentira é tratada pelo público da página – como um pecado 

condenador, de modo que, na alegada segunda vinda de Cristo, mentirosos não irão 

para o paraíso. 

 Quando enfatizamos, por outro lado, as críticas lançadas ao Falando Verdades, 

verificamos a forte presença de discursos estigmatizantes e ofensivos, cuja 

argumentação resumiu-se a associar o viés de esquerda do veículo à publicação 

natural de desinformação: 
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Figura 2 – Comentário da página Falando Verdades 1 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Antes de atacar propriamente a publicação enganosa, este tipo de crítica 

aparenta focar-se em difamar o campo progressista como um todo – encarado, neste 

comentário, como adversário. 

 Ataques semelhantes aos realizados por trolls (internautas empenhados em 

desestabilizar discussões e enfurecer indivíduos envolvidos nelas) marcaram 

presença, principalmente, entre os críticos da página progressista. Muitos destes 

comentavam valendo-se de provocações, de ofensas pessoais disparadas contra 

outros internautas ou de comentários que somente manifestavam apoio a Bolsonaro 

– postados para sinalizar a discordância deles para com o viés do Falando Verdades: 

 

Figura 3 – Comentário da página Falando Verdades 2 

 

Fonte: Facebook (2020) 

  

 

Figura 4 – Comentário da página Falando Verdades 3 

 

Fonte: Facebook (2020) 
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Todavia, apesar da pouca expressividade das críticas, a esmagadora maioria 

dos discursos identificados na pesquisa apresentou um caráter hostil para com 

adversários políticos. Adversários estes que, embora objetivamente ausentes do 

debate nos comentários, demonstraram estar constantemente nos imaginários das 

audiências analisadas. 

 

6.2.2. Política como guerra santa ou laica 

 

Ribeiro e Ortellado (2018), como mencionado no início desta dissertação, 

levantam a hipótese da polarização da esfera pública nacional como forma de explicar 

o aumento de hostilidades entre grupos políticos perceptível, principalmente, em meio 

aos debates travados nas mídias sociais. Tais discussões, argumenta a dupla, seriam 

essencialmente reducionistas, atravessadas por afetos e explicariam os principais 

acontecimentos e a atual conjuntura nacional apenas recorrendo às abstratas e 

generalistas “esquerda” e “direita”, em constante conflito. 

Se a esfera pública nacional se encontra, ou não, efetivamente cindida, 

restando somente dois grandes grupos políticos antagônicos em disputa, é algo que 

não podemos afirmar, visto que averiguar tal fenômeno demandaria outro tipo de 

pesquisa diferente da realizada aqui. Entretanto, variações do referido imaginário 

maniqueísta e reducionista foram precisamente identificadas em campo. 

Com efeito, tanto os seguidores da página do Gospel Prime quanto a audiência 

do Falando Verdades demonstraram representar a arena política em termos de “nós 

versus eles”, “certo contra errado”. A cada nova problemática, a cada novo 

acontecimento relevante, percebemos que os seguidores de cada página surgiam 

com uma nova narrativa explicativa, sempre sustentada pelo argumento “esquerda 

versus direita”, com toda a superficialidade que se pode deduzir dele. 

Entretanto, ressaltamos que os elementos constituintes de tais imaginários 

políticos maniqueístas diferiram junto ao público analisado, posto que a audiência de 

cada página se apoiou em símbolos particulares e em uma retórica própria. 

Tratemos, primeiro, dos comentários postados em resposta às publicações da 

página do Gospel Prime: de acordo com eles, o embate político seria dividido em duas 

etapas – inicialmente, os cristãos, os patriotas e os defensores dos valores tradicionais 

e familiares deveriam se unir para, em um segundo momento, inevitavelmente 
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enfrentar a facção oposta, comumente formada pelos chamados “esquerdopatas”. Tal 

expressão neologística, que une as palavras “esquerda” e “psicopatas”, evocou nos 

comentários a impressão de que os adversários do público do Gospel Prime seriam 

fanáticos e doentios membros da esquerda política. 

 Tal representação pejorativa do progressismo, aliás, é essencial para 

compreendermos como o público da página entende a política. Para os seguidores, 

apenas existiriam os dois polos citados –há os defensores dos valores tradicionais e 

da religião, e existem os que almejam a desvirtuar os princípios e difundir o pecado – 

em uma palavra, os “esquerdistas”. 

Discursivamente, vale mencionarmos que os termos “esquerda”, “esquerdista” 

e “esquerdopata” foram empregados sem muito critério pelos internautas, sendo 

associados ao comunismo, ao petismo, ao feminismo e a demais opositores dos 

governos Trump e Bolsonaro. Personalidades e grupos distintos foram, 

consequentemente, homogeneizados por essas categorias abstratas, de modo que 

foram considerados “esquerdistas” pelos comentários o comunismo chinês, os 

jornalistas da Rede Globo, a Organização das Nações Unidas, o ex-presidente Lula, 

o democrata Joe Biden, professores universitários etc. 

 Ao invés de precisar as categorias, o público do Gospel Prime as aglutinou, 

transmitindo a imagem de que esta “esquerda” seria uma unidade, por vezes secreta 

e conspiratória, porém sempre contrária ao cristianismo, à liberdade individual e à 

moral; capaz de atacar imprevisivelmente de todos os lados possíveis. Os 

comentários a seguir ilustram a pluralidade de grupos classificados como “de 

esquerda” pelos internautas, bem como a falta de exatidão da denominação: 

 

Figura 5 – Comentário da página Gospel Prime 2 

 

Fonte: Facebook (2020) 
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Figura 6 – Comentário da página Gospel Prime 3 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

 

Figura 7 – Comentário da página Gospel Prime 4 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Cada comentário (Figura 5, 6 ou 7) se refere a uma notícia falsa específica – o 

primeiro foi postado em resposta à publicação que afirmava que o STF poderia tornar 

obrigatória a “ideologia de gênero” nas escolas brasileiras; o segundo se referia à 

notícia falsa sobre a qual haveria um plano de censurar Donald Trump por, 

legitimamente (conforme o portal), desconfiar do resultado das últimas eleições 

estadunidenses; e, por fim, o terceiro comentário anexou-se à notícia de que as redes 

de televisão norte-americanas teriam deliberadamente cortado a transmissão de um 

discurso de Trump para “ocultar” uma alegada fraude eleitoral. 

Seja como for, cada fala elencada demonstra como “esquerdistas” ou 

“esquerdopatas” podem ser qualquer grupo ou figura do campo político oposto – nas 

falas, foram classificados com expressões semelhantes (1°) o Partido dos 

Trabalhadores (PT), derrotado nas últimas eleições presidenciais; (2°) um grupo não 

nomeado, mas que, tratando-se de uma suposta fraude nas eleições estadunidenses, 

pode ser considerado o partido Democrata; e (3°) a imprensa americana. 

 Tal homogeneização ou equivalência aparenta servir a propósitos 

mobilizadores. Ao estar diante de um inimigo abstrato, porém unificado e poderoso, 
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“o povo” deveria “se rebelar”, como sugere um dos comentários supracitados. Girardet 

(1987), tratando justamente desse tipo de representação abstrata e nebulosa dos 

“adversários” nos imaginários políticos, identifica uma estratégia de utilização do 

temor e de criação de um sentimento de urgência. Afinal, alega o pesquisador, mais 

perigoso é aquele inimigo pouco conhecido, multifacetado, mas organizado. 

Considerar todo e qualquer inimigo como pertencente “à esquerda” auxilia no 

processo de significação dos acontecimentos, porém igualmente fomenta a 

preocupação e incita uma ação em resposta aos alegados vilões responsáveis pelo 

caos. 

 Tal ação, inclusive, seria a concretização do debate público aos olhos da 

audiência do Gospel Prime. É na luta contra a esquerda e os comunistas que se 

realiza a atividade política. Conflito que adquire diferentes formas, pois, ao longo da 

pesquisa de campo, coletamos comentários que falavam em um conflito real, bélico e 

com o auxílio das Forças Armadas (que deveriam intervir contra o avanço do 

progressismo no Brasil); comentários que defendiam certa pressão jurídica contra a 

esquerda, cujos representantes deveriam ser processados por “cristofobia” (ou 

intolerância aos cristãos); e comentários que relataram certo conflito metafísico, com 

a presença de Deus ao lado dos conservadores e cristãos “perseguidos” ou 

“censurados” pela esquerda. 

Exemplos de cada tipo de medida são ilustrados nas postagens a seguir. 

Enquanto a primeira (Figura 8) pede por uma intervenção militar para salvar o Brasil, 

a segunda (Figura 9) sugere processar figuras de esquerda, e a última (Figura 10) 

clama pela intervenção divina: 

 

Figura 8 – Comentário da página Gospel Prime 5 

 

Fonte: Facebook (2020) 
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Figura 9 – Comentário da página Gospel Prime 6 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

 

Figura 10 – Comentário da página Gospel Prime 7 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

E se Deus está do lado dos seguidores do Gospel Prime, a esquerda e o 

comunismo, constituintes do polo político adversário, compactuariam logicamente 

com o diabo. Várias foram as associações desta natureza tecidas nos comentários, 

relacionando o progressismo ao ódio contra os cristãos, à corrupção moral dos 

indivíduos, ao pecado e ao governo do anticristo descrito nos textos religiosos. Em 

breve, retomaremos este argumento, quando tratarmos especificamente da 

desumanização do inimigo operacionalizada nas falas de cada ambiente observado. 

O que convém atentarmos agora é sobre o embate maniqueísta entre 

conservadores e esquerdistas no espaço público, conforme a perspectiva dos fãs do 

site cristão. Embate que seria somente um microcosmo, um desdobramento marginal 

do verdadeiro conflito: o eternamente travado entre céu e inferno, do bem contra o 

mal. 

Decorre disso que, aos olhos da audiência do Gospel Prime, determinados 

líderes e grupos sociais seriam objetivamente virtuosos, enquanto representantes da 

vontade de Deus, e travariam uma cruzada contra toda a sorte de agentes 
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verdadeiramente diabólicos. Nesta equação, líderes religiosos e políticos 

conservadores como Bolsonaro e Donald Trump, bem como seus apoiadores, 

atuariam em meio a uma guerra santa, empenhar-se-iam em um conflito purificador 

da sociedade que atualmente toma forma no campo político. De acordo com as 

narrativas identificadas, seria preciso unir os bons (os “cidadãos de bem”) para 

confrontar os servos do mal e purificar a Terra, restaurando assim os valores e a 

justiça contemporaneamente ameaçados. 

Um comentário em particular ilustra bem esta concepção e sustenta nossas 

interpretações: quando questionado, em meio ao debate dos comentários, sobre o 

motivo de ter votado em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, um internauta 

respondeu da seguinte forma: 

 

Figura 11 – Comentário da página Gospel Prime 8 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

E, se na perspectiva dos seguidores do Gospel Prime, o governo Bolsonaro 

assumiu algo próximo de uma missão divina, salvando os servos de Deus das garras 

dos comunistas, eis que, para o público do Falando Verdades, Bolsonaro seria um 

agente do caos. 

Ao contrário do que ocorre nos comentários da página cristã, os seguidores do 

site progressista indicaram enxergar o mundo de maneira materialista, não inserindo 

trechos bíblicos e interpretações religiosas nas opiniões sobre a política. Assim como 

a audiência do Gospel Prime, os comentadores da página do Falando Verdades 

também resumiram o debate público a uma guerra pela cultura brasileira travada por 

duas facções distintas; todavia, os papéis se inverteram e, agora, são os 

conservadores os fanáticos e perigosos inimigos – os quais deram um golpe de Estado 
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contra Dilma Rousseff, manipularam a opinião popular e hoje ocupam 

irresponsavelmente o poder. 

 

Figura 12 – Comentário da página Falando Verdades 4 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

 

Figura 13 – Comentário da página Falando Verdades 5 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

A representação de uma direita inepta e corrupta perpassou pelos comentários, 

que responsabilizaram os conservadores pela eleição de Bolsonaro e pela 

subsequente “destruição” do Brasil. A principal narrativa defendida nos comentários 

da página pareceu associar o impeachment sofrido por Dilma ao atual contexto político 

nacional – como se um determinado grupo de inimigos dos pobres e dos trabalhadores 

tivesse planejado antecipadamente os alegados retrocessos econômicos e sociais 

denunciados pelos internautas. Pertencentes a este grupo estariam, além dos 

apoiadores de Bolsonaro, as elites financeiras brasileiras, os grandes proprietários 
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rurais, a imprensa tradicional e outras figuras ou grupos neoconservadores, como o 

Movimento Brasil Livre (MBL) e o Partido Social Liberal (PSL). 

Algo que a Figura 13 transmite e que cabe ser destacado aqui é a concepção 

de uma batalha previamente vencida pelas direitas, posto a vitória de Bolsonaro para 

a presidência em 2018. Na fala em questão, o internauta afirma o surgimento de “um 

novo Brasil em 2022” e tal imagem de renovação carrega a expectativa de uma 

eventual vitória sobre os adversários, porém projetada apenas no futuro. Bolsonaro e 

a direita já teriam vencido, portanto, são nas eleições vindouras que os seguidores do 

Falando Verdades imaginam vencer os antagonistas. 

Com efeito, a maneira encontrada pelos internautas para criticar os adversários 

teve seu cerne no cinismo, nos comentários sarcásticos postados em resposta a cada 

nova notícia de corrupção no governo, de aumento de preços de combustível, a cada 

nova contradição identificada nos discursos de figuras conservadoras etc. 

Constantemente, identificamos nos comentários expressões como “faz arminha com 

a mão que passa” ou “bem-feito”, utilizadas para reiterar a superioridade da posição 

política assumida pelos internautas e, simultaneamente, responsabilizar os 

apoiadores e eleitores de Bolsonaro por qualquer problema enfrentado pelo país 

contemporaneamente. 

Em resposta, por exemplo, à publicação alarmista e carente de fontes segundo 

a qual movimentos de caminhoneiros se sentiram “traídos” por Bolsonaro e teriam 

anunciado uma “grande greve” no início de dezembro de 2020, um seguidor do 

Falando Verdades escreveu: 

 

Figura 14 – Comentário da página Falando Verdades 6 

 

Fonte: Facebook (2020) 
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Com semelhante discurso, outro internauta comentou sobre a fake news de 

que Bolsonaro foi exclusivamente vaiado ao visitar o Amapá – estado que estava 

sofrendo com falta de luz no contexto da publicação da notícia: 

 
Figura 15 – Comentário da página Falando Verdades 7 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 
Nas Figuras 14 e 15, a mensagem transmitida foi a mesma: algo próximo de 

“eu avisei” ou “que sofram com as consequências de suas escolhas”. Portanto, a 

concepção de debate público manifestada pelos seguidores da página foi a de uma 

disputa perdida nas urnas, mas cujas derrotas igualmente serão sentidas pelos 

adversários. O conservadorismo como um todo, podemos deduzir daí, foi 

representado como um sistema de pensamentos e ações sem sentido, cuja aplicação 

política terminaria sempre em catástrofe, seja ela a perpetuação da desigualdade 

social, seja o alegado “desgoverno” da contemporaneidade argumentado pelos 

internautas. 

Em todo caso, chamamos atenção para o fato de que, de acordo com os 

leitores do Falando Verdades, poucas são as esperanças investidas na ideia de um 

conflito direto contra os adversários conservadores. Esta batalha deve ser adiada até 

às próximas eleições, de modo que, hoje, apenas convém apontar para os equívocos, 

limitações e contradições do grupo vencedor – comemorar ao vê-lo se fragmentar e 

se autodestruir. Eventuais mazelas sociais desencadeadas pelo governo Bolsonaro e 

pelas políticas neoconservadoras implantadas na atualidade foram igualmente 

aplaudidas, visto o sentimento de ressentimento manifesto nos comentários. Neles, 

imperou a ideia de que o sofrimento pode fazer os apoiadores do presidente e demais 

conservadores se arrependerem de suas escolhas: 
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Figura 16 – Comentário da página Falando Verdades 8 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Em suma, foram identificadas na pesquisa de campo duas representações do 

debate público semelhantes em termos de estrutura, porém donas de símbolos e 

narrativas distintas. Ambos os públicos analisados aparentaram entender o embate 

político-ideológico enquanto uma batalha maniqueísta, reduzida a somente duas 

facções antagônicas. As audiências, de maneira análoga, representaram a si próprias 

como que em desvantagem na esfera pública: enquanto os seguidores do Gospel 

Prime reiteraram a autoimagem de grupo perseguido e cercado de comunistas por 

todos os lados, os comentadores da página do Falando Verdades narraram uma 

batalha perdida e descreveram um Brasil tomado pelo conservadorismo obscurantista. 

Contudo, enquanto tal desvantagem foi discursivamente empregada na página 

cristã para gerar engajamento e mobilizar os demais internautas para um conflito 

purificador da nação; por sua vez, para o público do veículo progressista, a derrota 

está dada e apenas caberia à esquerda contabilizar os estragos causados pelos 

inimigos no poder, na expectativa de que os partidários destes revejam suas escolhas 

perante os equívocos do atual governo. 

Outra distinção perceptível foi a tônica religiosa que revestiu a concepção de 

debate público expressa na página do Gospel Prime, ausente nas conversações na 

página do Falando Verdades. Os seguidores do site gospel tomaram o conflito entre 

esquerda e direita como uma expressão da guerra entre inferno e céu, pecado versus 

pureza. Por outro lado, a audiência do portal de oposição ao governo demonstrou 

entender o debate entre ideologias como um conflito entre elites e trabalhadores, 

fundamentalistas contra os racionais. Ora lida-se com um imaginário de guerra santa, 

ora com um de guerra laica. 

A imagem de um país dividido foi generalizada, e ambas as audiências 

afirmaram falar em nome de um “povo brasileiro”. Todavia, tal categoria ganhou 

diferentes significados a depender do grupo enfocado. Por “povo”, cada público se 
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referiu somente a seus iguais, sejam os “cidadãos de bem” e “cristãos patriotas” 

segundo os seguidores do Gospel Prime, ou os “trabalhadores” nas palavras do 

público do Falando Verdades. 

A manutenção de imaginários antagônicos em meio ao debate político é, aos 

olhos de Lakoff (2016), natural. Conservadores e progressistas, afinal, compreendem 

o mundo de maneira distinta e tradicionalmente se valem de metáforas e símbolos 

que lhes são próprios. O problema, identificado por Braga (2018), é o fato de visões 

de mundo distintas terem se tornado insuportáveis para os sujeitos engajados 

contemporaneamente no debate político, para os quais todas as mazelas sociais são 

encaradas como responsabilidade dos adversários políticos. Diferentes imaginários 

são parte integrante de qualquer democracia, no entanto, o clima de hostilidade entre 

grupos políticos parece estar radicalizando tais conjuntos de representação e 

possibilitando a ascensão de narrativas e de crenças reducionistas, conforme as quais 

somente haveria “nós” e “eles”. 

 

6.2.3. Desumanizando o inimigo 

 

 Até o momento, descrevemos como os seguidores de cada página do 

Facebook conceberam o debate público. Representações baseadas em pares de 

oposição foram identificadas e deduzimos daí a manutenção de imaginários 

maniqueístas entre os públicos consumidores de fake news. Portanto, convém agora 

nos debruçarmos sobre como cada um destes grupos caracterizou seus respectivos 

adversários políticos nos comentários. 

 Como argumenta Girardet (1987), a figura do “outro” nos discursos políticos 

tende a ser acompanhada por críticas e adjetivos depreciativos. Afinal, quem discursa 

procura descredibilizar os opositores e minar o apoio eventualmente dado a estes. Em 

regimes democráticos, atenta Miguel (1997), tais ataques à oposição comumente 

respeitam certo decoro e buscam sustentação em evidências. Contudo, 

principalmente em períodos de tensão social ou de conflito, fomenta-se publicamente 

discursos e acusações caluniosas, que buscam associar certas figuras aos mais 

diferentes males, alçando-as ao papel de “inimigos públicos”. 

 Girardet (1987), por exemplo, relembra como o comunismo soviético era 

retratado nas propagandas políticas estadunidenses, simbolizado por imagens 
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monstruosas como a do polvo gigante – cujos tentáculos ameaçavam alcançar a 

América. O autor igualmente cita os textos caluniosos difundidos na Alemanha nazista 

sobre supostos complôs judaicos, muitos dos quais retirados da publicação 

fraudulenta Os Protocolos dos Sábios de Sião. Seja como for, Girardet (1987) procura 

salientar que em contextos de crise e desconfiança generalizadas difundem-se pelo 

senso comum representações que desumanizam determinados grupos considerados 

“vilões” por certas parcelas da população. 

 Nos comentários analisados em nossa pesquisa, os quais narram a existência 

de um conflito travado pela cultura brasileira, eis que visões depreciativas e 

desumanizantes foram identificadas quando os internautas descreviam seus 

respectivos adversários políticos. 

 Os seguidores do Gospel Prime, por exemplo, concebidos enquanto 

combatentes da “esquerda comunista”, representaram tal inimigo de maneira 

literalmente diabólica. Afinal, diversos foram os comentários associando o 

progressismo, o comunismo e grupos políticos de esquerda ao diabo. O argumento aí 

levantado, um tanto redundante, era o de que o conservadorismo seria efetivamente 

cristão, defensor da palavra de Deus, dos costumes e da pátria. Por oposição, o 

progressismo representaria um risco a tais elementos – ao problematizar a existência 

de Deus, ao censurar a fé cristã, buscar subverter os valores tradicionais, propor 

novos modelos de família e ao ameaçar a nação com seus ímpetos internacionalistas: 

 

Figura 17 – Comentário da página Gospel Prime 9 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Por “regime do anticristo”, o público do Gospel Prime faz referência às 

passagens do Livro de Apocalipse segundo as quais o fim do mundo seria antecedido 

pelo reinado da besta, entidade semelhante ao diabo e que se confunde com este 
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conforme algumas interpretações. Nesse sentido, vale destacarmos o fato de o 

comunismo ser associado a tal governo diabólico. O que ligaria a ideologia de 

esquerda ao demônio seria a alegada defesa feita pela primeira a todo tipo de crimes 

e imoralidades, tais como a pedofilia, o incesto, a perseguição aos cristãos e a tirania. 

Tratando em seu comentário do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 

interpretado como uma das expressões nacionais da “ameaça global” representada 

pela ideologia de esquerda, certo internauta enumerou os motivos de o campo 

progressista ser, em suas palavras, “contrário a Deus” e aos valores: 

 

Figura 18 – Comentário da página Gospel Prime 10 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

O próprio marxismo, vertente filosófica e política igualmente amalgamada no 

imaginário dos comentadores à genérica “esquerda”, foi acusado de satanismo pelos 

internautas. Isso com base em rumores e informações infundadas. Em resposta à 

notícia do Gospel Prime que denunciava um colégio no Rio de Janeiro por 

alegadamente “obrigar” a neutralidade de gênero na linguagem, um internauta 

escreveu: 

 

Figura 19 – Comentário da página Gospel Prime 11 

 

Fonte: Facebook (2020) 
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E se o inimigo é tão monstruoso, sua eventual destruição não deveria gerar 

arrependimentos ou motivar remorso. A esquerda pertenceria ao inferno e seus 

representantes para lá iriam após a morte: 

 

Figura 20 – Comentário da página Gospel Prime 12 

 

Fonte: Facebook (2020) 
 

A Figura 20 ilustra bem outras postagens identificadas na página do Gospel 

Prime, as quais antecederam certa derrota da esquerda e clamaram para que diversos 

malefícios recaíssem sobre o campo inimigo. Ao lado dos conservadores, estaria a 

justiça divina e os líderes escolhidos por Deus para governar. Jair Bolsonaro, ministros 

ao exemplo do general Augusto Heleno e Damares Alves, jornalistas policiais como 

Siqueira Júnior, além de pastores evangélicos, seriam lideranças que estariam, 

segundo os comentários, encabeçando tal cruzada contra o comunismo satanista. 

Alheios a tal imaginário que demoniza o adversário, os comentários dos 

seguidores do Falando Verdades atacaram e desumanizaram inimigos, contudo, por 

meio de estratégias discursivas diferentes. Ao invés de atribuir ao conservadorismo 

denunciado um caráter monstruoso ou diabólico (como fizeram os seguidores do 

Gospel Prime com seu inimigo), o público do site progressista limitou-se a desmerecê-

lo. Afinal, diversos foram os comentários depreciativos que se referiram às direitas, e 

particularmente ao bolsonarismo, como grupos formados por indivíduos irracionais e, 

portanto, análogos a animais. 

Exemplo desta distinção foi a evocação do termo "gado" com particular 

recorrência para caracterizar os conservadores. A expressão oficialmente denota um 

grupo de animais, mas foi utilizada provocativamente pela audiência observada a fim 

de simbolizar a falta de pensamento próprio, de consciência e de inteligência dos 

opositores – os quais, assim como animais criados em cativeiro, somente fariam o que 

lhes foi ordenado sem desconfiar do futuro "abate", quer dizer, dos trágicos eventos 
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que devem ocorrer devido à hegemonia das direitas. O "gado", nos discursos, 

comumente foi acompanhado por adjetivos para indicar os subgrupos que formariam 

o campo inimigo (Figura 21). Assim, foram citados "gado bolsonarista", "gado 

evangélico", "gado conservador" etc. 

 

Figura 21 – Comentário da página Falando Verdades 9 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Quando não evocado, o termo "gado" cedeu lugar a ataques mais diretos e 

ofensivos, igualmente indicando a baixa intelectualidade do inimigo. Após, por 

exemplo, uma internauta defender a administração Bolsonaro em meio aos 

comentários do público progressista, uma segunda leitora automaticamente 

respondeu: 

 

Figura 22 – Comentário da página Falando Verdades 10 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Desta forma operaram as representações do inimigo sugeridas pelos 

seguidores do Falando Verdades, logo, o Brasil estaria sendo governado por 

incompetentes apoiados por eleitores ignorantes. Houve, todavia, ambiguidades nas 

descrições destes inimigos: por vezes, a ignorância residiria na adesão ao 
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conservadorismo que, por si só, não faria sentido; por outras, pouca inteligência seria 

refletida na maneira como o eleitorado teria sido iludido por líderes inescrupulosos em 

2018, que se valeram de fake news e seduziram parcelas menos instruídas do povo. 

Concluímos, portanto, que ambos os públicos analisados desumanizaram 

discursivamente seus respectivos adversários. Tal estratégia deslegitimadora 

aparenta ter fins mobilizadores, reforçando a ideia de que há somente um grupo 

político correto, racional e que preza pelo bem: o grupo ao qual pertencem os falantes, 

independentemente da página que seguem. 

Lógica tipicamente tribal, a desumanização do "outro" reforça os vínculos 

sociais e a imagem de um "nós" fusional. E como aponta Maffesoli (2004), muito da 

política contemporânea recorreria à consolidação de tribos sociais: grupos 

marcadamente afetivos, cujas representações da realidade lhe são particulares. 

Outras características de tal “tribalização” das identidades políticas seriam o culto a 

certos líderes carismáticos, bem como a ausência de planejamentos. As tribos, 

conforme Maffesoli (2004), não se formam em prol de um objetivo racionalmente 

estruturado, mas sim pela partilha de paixões. 

De maneira análoga, como veremos a seguir, os grupos observados ao longo 

da pesquisa não discursaram a respeito dos planos relacionados ao futuro coletivo, 

não debateram políticas públicas recém-implementadas ou que deveriam ser 

aprovadas, não especificaram como será a sociedade após a derrota dos adversários 

etc. Somente temores, desconfiança e nostalgia se fizeram notar. 

 

6.2.4. Retorno às “eras de ouro” 

 

  Por eras de ouro compreendemos aqui determinado período histórico 

rememorado pelos sujeitos da pesquisa, porém por meio de narrativas romanceadas 

e nostálgicas. De maneira análoga à descrição de Girardet (1987), tomamos as eras 

de ouro enquanto um dos principais elementos constituintes dos imaginários políticos, 

tendo em vista a relevância – para a manutenção da coesão social – de imagens 

coletivamente partilhadas a respeito de um passado unificado e glorioso, próprio dos 

heróis nacionais e dos grandes feitos. Idealização e nostalgia, entretanto, 

demonstraram assumir certo protagonismo enquanto estávamos em campo, uma vez 
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que, ao invés de discussões referentes ao futuro do país e da política, identificamos 

majoritariamente discursos sobre certo passado alegadamente superior ao presente. 

Nos comentários postados na página do Gospel Prime, falou-se efetivamente 

sobre um conflito vindouro, porém não foi mencionado como será a sociedade após 

tal batalha contra os comunistas e o diabo. Técnicas de conflito foram elencadas, 

porém não planejadas ou coordenadas. Políticas públicas não foram propostas, 

discutidas ou avaliadas. De maneira análoga operaram os comentários postados na 

página do Falando Verdades: sabe-se que um novo conflito contra os conservadores 

se dará em 2022 e expectativas foram depositadas sobre determinadas lideranças, 

ao exemplo de Lula e Boulos. Todavia, não houve descrições precisas de como 

ocorrerá tal conflito e sequer estratégias de como vencer o inimigo. 

Ao invés de objetivos racionalmente elencados e perseguidos, os públicos de 

ambos os veículos manifestaram admiração ao passado, seja este o representado 

pelos governos militares após 1964 ou a era Lula, composta pelos dois mandatos 

cumpridos pelo político petista na presidência. 

A audiência do Gospel Prime demonstrou enaltecer e confiar nas instituições 

militares, olhando com admiração para o ano de 1964. Os argumentos mobilizados 

pelo público foram os de que não houve repressão durante os governos militares e 

sequer corrupção política. As forças de segurança atuavam exclusivamente contra 

terroristas e comunistas, que ameaçavam a liberdade e o patriotismo à época: 

 

Figura 23 – Comentário da página Gospel Prime 13 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Conforme as narrativas identificadas, João Goulart ofereceria um risco real de 

implantar um regime comunista no Brasil, porém a ordem e a democracia foram 

mantidas graças à intervenção dos militares. As Forças Armadas mereceriam 

admiração por terem, com pulso firme, punido aqueles que desejavam oprimir o povo 

com o autoritarismo comunista e destruir a economia nacional, difundindo a pobreza. 
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Alguns dos comentaristas argumentaram ser crianças durante os governos 

militares e nutrir saudades da época – supostamente mais segura para os "cidadãos 

de bem", que não tiveram as liberdades cerceadas e não vivenciavam, ao menos tanto 

quanto na contemporaneidade, casos de violência urbana: 

 

Figura 24 – Comentário da página Gospel Prime 14 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

A imagem das Forças Armadas, com efeito, foi revestida nos comentários com 

expressões de salvação e purificação. Graças ao patriotismo e à disciplina dos 

militares, o Brasil teria sido salvo do comunismo no passado e, para alguns, seriam 

precisamente os militares aqueles que, novamente, poderiam expurgar o mal 

representado hoje pelas esquerdas brasileiras, pelo Supremo Tribunal Federal e pelos 

políticos corruptos. Em oposição a contextos pretensamente corrompidos, o caráter 

purificador e heroico do soldado demonstrou ser evocado: 

 

Figura 25 – Comentário da página Gospel Prime 15 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Como afirmamos, o comunismo foi a ideologia propriamente associada ao 

autoritarismo e à ditadura pelos seguidores do Gospel Prime. Com efeito, nos 

comentários não foi citada a existência de uma "ditadura militar" no país. Em 1964 

teria ocorrido uma "revolução", não um "golpe". E se houve a crença em uma "ditadura 

militar", isto se deve às manipulações da esquerda que, após assumir o poder, teria 
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modificado a história para manchar a imagem dos militares afirmando ter havido 

repressão e tortura à época. 

Revisionismo histórico somou-se à crença na integridade e no patriotismo dos 

militares, sempre defensores do que há de melhor para o Brasil. Retornar ao contexto 

pós-64, livre do perigo comunista e dos criminosos, seria o desejo expresso nas 

entrelinhas dos comentários postados na página cristã. Não haveria, portanto, 

contradição entre afirmar defender a liberdade e clamar por uma intervenção militar. 

Por outro lado, a audiência do Falando Verdades foi quem projetou a imagem 

do passado glorioso sobre os governos do ex-presidente Lula. De acordo com os 

seguidores da página, o Brasil enfrentaria um período de desigualdade, desemprego 

e de elevado custo de vida na atualidade – problemas estes que supostamente não 

existiam durante as gestões petistas. Lula foi tido como "o melhor presidente da 

história" brasileira e o PT como um partido injustiçado e perseguido pelas elites 

conservadoras. 

Em resposta à fake news segundo a qual Bolsonaro teria defendido o aumento 

nas tarifas de energia ao final de 2020, um internauta escreveu o seguinte: 

 

Figura 26 – Comentário da página Falando Verdades 11 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Na fala, foi referenciado o julgamento que resultou na prisão de Lula, porém 

tomado como injusto diante da alegada falta de provas contra o político. Entretanto, o 

foco do comentário não reside aí, mas sim no já citado anseio pelo sofrimento do 

inimigo – afinal, o povo deve pagar por ter virado as costas contra Lula e escolhido 

Bolsonaro, e se as tarifas estão ficando mais caras, que o brasileiro sofra e desperte 

contra o conservadorismo. Em outro comentário (Figura 27) postado na mesma 

publicação, o sentimento de nostalgia para com os governos do líder petista foi 

expresso mais diretamente: 
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Figura 27 – Comentário da página Falando Verdades 12 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Por fim, a vida do brasileiro foi corriqueiramente retratada como sendo melhor 

no passado, quando o PT comandava o Governo Federal. Mais empregos e menos 

impostos caracterizariam o período, ao qual seria conveniente retornar: 

 

Figura 28 – Comentário da página Falando Verdades 13 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Em suma, constatamos a manutenção de dois períodos históricos 

romantizados nos imaginários dos públicos analisados. Cada audiência demonstrou 

olhar com bons olhos e desejar retornar para uma época específica – tida como 

gloriosa e superior ao presente. Os governos militares, para o público conservador, 

ofereceram segurança e a certeza de que o inimigo comunista estava derrotado; ao 

passo que a era Lula forjou, na visão dos seguidores do portal progressista, a 

convicção de que é possível tornar o país um lugar mais igualitário, com mais 

empregos e com melhores condições de vida. 

 

6.2.5. Confiança nos rumores e nas conspirações 

 

 Até o momento, descrevemos como cada audiência analisada demonstrou 

compreender o debate público, como cada uma representou os respectivos inimigos 

políticos e, finalmente, como idealizaram determinados períodos históricos, tidos 
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como nostálgicos e orientadores das reivindicações de cada grupo na atualidade. 

Contudo, eis que uma característica que demonstrou ser emblemática em campo 

ainda não foi devidamente explorada aqui: a crença expressa nos comentários frente 

a determinados rumores e teorias conspiratórias. 

 Allcott e Gentzkow (2017) diferenciam, como mencionado no início deste 

trabalho, fake news dos boatos e das teorias da conspiração. Aos rumores, afinal, 

faltaria a linguagem jornalística, ao passo que nas narrativas de complô estaria 

ausente a fabricação deliberada de mentiras quanto à política – as conspirações 

seriam, antes, interpretações alternativas de determinados eventos e narrativas 

alarmistas que deformam e aglutinam informações factuais. Ortellado e Ribeiro 

(2018), contudo, argumentam que a adesão pública a tais narrativas e boatos tende a 

anteceder a confiança depositada nas fake news, cujos enredos almejam oferecer 

supostas evidências factuais aos rumores e comprovar as conspirações. 

 Em nossa pesquisa, tal argumento da interdependência entre fake news e 

rumores conspiratórios pôde ser verificado. Em campo, identificamos a crença 

depositada pelos internautas a toda sorte de teorias conspiratórias e narrativas 

negacionistas; conteúdos estes muitas vezes essenciais para a composição das 

visões de mundo expressas pelos públicos observados. 

 Tal presença de crenças conspiratórias prevaleceu, particularmente, entre os 

comentários dos seguidores do Gospel Prime, inclinados a compreender as 

esquerdas enquanto uma facção unificada e de alcance transnacional. Já 

mencionamos o fato de os comentários postados na página cristã associarem a 

esquerda e o comunismo a todo tipo de crimes e planos perversos, bem como ao 

próprio diabo. Citamos igualmente a presença da crença segundo a qual o objetivo 

último do progressismo seria a consolidação do governo do anticristo descrito no Livro 

de Apocalipse. Tal visão, em si conspiratória, está, entretanto, incompleta. 

 O demônio, em última instância, permanece orientando o comunismo, porém, 

antes da chegada do anticristo, seus servos de esquerda deveriam conformar o 

mundo, subvertendo os valores morais, extinguindo paulatinamente as liberdades 

individuais e controlando as mentes dos cidadãos. Tais seriam os próximos passos 

da chamada “agenda globalista”. 

 Popularizada principalmente em meios às novas direitas brasileiras pelo 

influenciador digital e escritor Olavo de Carvalho, a expressão “globalismo” refere-se 
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a um suposto plano de dominação mundial encabeçado por elites internacionais que, 

secretamente socialistas, promoveriam a censura do pensamento conservador no 

presente com vistas a construir um mundo autoritário e sem fronteiras nacionais – 

tendo em vista o autoritarismo e o internacionalismo característicos das ideologias de 

esquerda. Consequentemente, foi com forte teor conspiratório que os comentários da 

página do Gospel Prime citaram as “elites globalistas” e sua “agenda”. 

Respondendo à fake news de que Trump teria sido censurado pela imprensa 

americana após questionar o resultado do pleito, uma internauta, por exemplo, 

escreveu o seguinte: 

 

Figura 29 – Comentário da página Gospel Prime 16 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

No comentário da Figura 29, aglomeram-se caracterizações depreciativas para 

tratar do presidente eleito Joe Biden. Este seria comunista, pois do partido Democrata, 

e consequentemente do inferno, assumindo seu viés de esquerda. Todavia, ele 

também foi colocado no papel de conspirador globalista, cuja vitória nas urnas 

indicaria a aproximação de uma Nova Ordem Mundial. 

Nova Ordem Mundial, cujo contraponto em inglês seria New World Order – 

expressão bastante utilizada por lideranças ocidentais após o fim da União Soviética 

–, é um termo tradicionalmente evocado nas teorias conspiratórias para indicar o 

objetivo último dos Illuminati, suposto grupo de elitistas que estariam por trás de 

diversos eventos históricos e que, de maneira análoga aos globalistas, visariam 

dominar o mundo (GIRARDET, 1987). Não seria equivocado supor que, de acordo 

com a retórica dos seguidores do Gospel Prime, haveria certa correspondência entre 

os Illuminati e os globalistas, bem como entre tal suposta Nova Ordem Mundial e o 

governo do anticristo. 



112 
 

 
 
 

Assim como Biden, outros atores internacionais estariam buscando 

implementar tal Nova Ordem, como seria o caso da Organização das Nações Unidas 

(ONU) – cujo caráter supranacional evidenciaria o intuito globalista de seus criadores 

–, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Fórum Econômico Mundial 

(organizações estas que, conforme os comentários, manipulariam a economia global 

e estariam a poucos passos de sugerir a criação de uma moeda mundial, pré-requisito 

essencial para a dominação do anticristo): 

 

Figura 30 – Comentário da página Gospel Prime 17 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Na América Latina, a forma de expressão dos conspiradores globalistas seria 

o Foro de São Paulo, compreendido como uma organização conspiratória de líderes 

comunistas e, consequentemente, diabólicos: 

 

Figura 31 – Comentário da página Gospel Prime 18 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Em suma, a ponte estabelecida nos comentários entre o comunismo e o diabo 

perpassa por tais elites conspiratórias. São estas que, coordenando as pautas 

progressistas e financiando grupos de esquerda ao redor do globo, estariam 

adequando o planeta à futura vinda do anticristo. 
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Sobre as estratégias utilizadas por tais conspiradores para obter a vitória, elas 

perpassariam pelo enfraquecimento dos diversos patriotismos, pela implantação de 

uma moeda mundial e, alegaram os internautas, pela pandemia de COVID-19. 

Planejada pelos globalistas, a atual conjuntura seria resultado de um vírus criado em 

laboratório e difundido unicamente para desestruturar o capitalismo global e fazer 

emergir a ditadura da besta: 

 

Figura 32 – Comentário da página Gospel Prime 19 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Outros comentários, por sua vez, denunciaram a intencional difusão da COVID-

19 para a subsequente aplicação de um microchip subcutâneo acoplado às vacinas, 

aparelho que não somente rastrearia os indivíduos, como seria utilizado para fins 

monetários. Somente poderiam comprar e vender aqueles que tiverem o chip – aí 

diretamente associado à passagem bíblica que descreve a “marca da besta”: 

 

Figura 33 – Comentário da página Gospel Prime 20 

 

Fonte: Facebook (2020) 
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Quanto às fontes de informação capazes de denunciar a conspiração, estas 

deveriam ser canais alternativos e cristãos, quando não a própria revelação divina. A 

imprensa tradicional estaria a serviço dos conspiradores e, portanto, não seria digna 

de confiança. Professores, universidades e institutos de pesquisa igualmente estariam 

sob o mando dos comunistas internacionais e trabalhariam para manipular a 

população, defendendo a inversão de valores e doutrinando as massas. 

A conspiração enxergada pelas audiências do Gospel Prime é, em outros 

termos, sistêmica: vários grupos e organizações, agindo como células localizadas, 

trabalhariam, segundo as narrativas, em conjunto para colocar em prática um plano 

maligno comum. 

É por este efeito de sistema que diversos são os grupos denunciados nos 

discursos: PT, PSOL, Partido Democrata, ONU, FMI, Globo, China, Venezuela etc. 

comporiam secretamente uma única força conspiratória e dividiriam ideais. A aparente 

fragmentação do inimigo não seria relevante conforme o imaginário dos 

comentaristas, para quem até antigos aliados políticos podem, uma vez considerados 

traidores, compor as fileiras do comunismo e participar da conspiração – o caso, por 

exemplo, do atual governador do estado de São Paulo, João Dória; defendido em 

2018, enquanto afirmava apoiar Bolsonaro, porém atualmente odiado por defender o 

isolamento social, a "vacina chinesa" etc. 

E uma vez aceito tal cenário de complôs generalizados, passam a ter mais 

sentido os enredos de determinadas fake news. Toda e qualquer suposta informação 

que difame grupos e personalidades consideradas "de esquerda" podem ser 

automaticamente inseridas nessas grandes narrativas conspiratórias. Aos olhos do 

público do Gospel Prime, não seria uma surpresa, por exemplo, o alegado fato de o 

STF estar tentando obrigar a ideologia de gênero nas escolas do país, pois os 

ministros seriam comunistas, assim como os professores, e consequentemente 

lutariam para desvirtuar as crianças e torná-las gays, financiados por George Soros e 

demais elites internacionais globalistas anticristãs. 

Ao nos debruçarmos sobre os comentários postados na página do Falando 

Verdades, ao contrário, não foi notada a construção de teorias conspiratórias. Os 

comentaristas da página demonstram se ater a fatos e narrativas oficiais, porém 
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deformando certos eventos para incriminar antecipadamente os conservadores e 

aumentar o tamanho de seus alegados crimes. 

Tal ausência de teorias conspiratórias talvez se explique pelo fato de, no 

imaginário dos internautas analisados, os conservadores não serem exatamente 

temidos por suas maquinações. Bolsonaro, as novas direitas e o obscurantismo 

ofereceriam riscos, mas por serem despreparados, pouco inteligentes e por negarem 

a ciência. De inimigos caracterizados dessa forma não faria sentido aguardar complôs. 

A única teoria conspiratória objetivamente cultivada entre os seguidores do 

veículo progressista foi a que argumenta a falsidade do atentado sofrido por Jair 

Bolsonaro em 2018, quando, em meio a um desfile eleitoral, foi esfaqueado 

publicamente por Adélio Bispo. O ocorrido teria sido encenado, forjado para que o 

candidato lançasse uma imagem heroica e, ao mesmo tempo, se ausentasse dos 

debates eleitorais e permanecesse inflamando sua base no ambiente on-line 

(bastante familiar ao político). 

A expressão fakeada foi, por conseguinte, bastante percebida. Mais um 

neologismo identificado em campo, fakeada une as palavras fake e facada para 

referenciar a suposta fraude protagonizada por Bolsonaro. Em resposta, por exemplo, 

a um internauta apoiador do presidente, segundo o qual o político teria enfrentado a 

esquerda em 2018, outro seguidor do Falando Verdades respondeu: 

 

Figura 34 – Comentário da página Falando Verdades 14 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

A ideia sugerida nesta fala é a de um presidente que se acovardou do debate 

político em 2018. E que não teria, portanto, "vencido" com a glória que seus 

apoiadores argumentam. Quanto ao artífice da encenação, os internautas 

denunciaram um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro. Considerado o 

responsável pela manutenção do perfil oficial no Twitter de Jair Bolsonaro, Carlos foi 
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associado pelos internautas a diversos atos de propaganda em prol do presidente – 

incluindo o alegado atentado fraudulento: 

 

Figura 35 – Comentário da página Falando Verdades 15 

 

Fonte: Facebook (2020) 

 

Em síntese, buscamos evidenciar uma das principais diferenças identificadas 

em campo: a presença praticamente exclusiva de teorias conspiratórias entre os 

comentários do público do Gospel Prime, associadas às formas como a audiência 

representa “o outro” do debate, sendo que tais rumores expressaram o quão 

diabólicas e perigosas seriam as esquerdas. Por outro lado, o público do Falando 

Verdades, que tendeu a menosprezar os inimigos conservadores, não demonstrou 

crer em muitos complôs. Um, todavia, teria sido essencial para a vitória eleitoral do 

inimigo em 2018.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após lançarmos luz sobre as representações cultivadas no interior de cada 

ambiente digital analisado na pesquisa, eis que obtivemos vislumbres de dois 

imaginários políticos distintos – duas perspectivas sobre o debate público e duas 

constelações de narrativas, as quais forneceram explicações sobre a 

contemporaneidade e imagens de um suposto passado comum. O maniqueísmo 

simplista inicialmente constatado em campo foi se mostrando paulatinamente mais 

complexo e profundo, envolvendo caracterizações pejorativas de inimigos políticos, a 

manutenção de crenças religiosas ou em estórias de conspirações secretas, bem 

como afetos de nostalgia e desconfiança. 

Com efeito, concordamos com as análises tecidas por Ortellado e Ribeiro 

(2018) e por Lins e Lopes (2018), para quem fake news dialogam com crenças e 

percepções previamente postas no debate público ou cultivadas no interior de grupos 

específicos. Nossa hipótese inicial, segundo a qual imaginários distintos antecedem a 

crença em fake news específicas, foi igualmente confirmada. 

Ao longo de nossa pesquisa de campo, afinal, imaginários elaborados frente à 

política aparentaram constituir uma espécie de substrato simbólico, sobre o qual as 

notícias falsas se anexaram e ganharam sentido. A crença em complôs comunistas, 

a associação entre as direitas e o diabo, bem como a heroicizarão das Forças 

Armadas demonstraram ser elementos previamente postos nas mentes dos 

seguidores do Gospel Prime. Por outro lado, a crença prévia na inaptidão e na 

hipocrisia dos conservadores pareceu anteceder a confiança depositada pelos 

seguidores do Falando Verdades sobre as publicações enganosas do veículo. 

A relevância de se compreender as crenças e representações sobre a política 

em voga nas sociedades contemporâneas reside, argumentamos, precisamente nesta 

relação de contiguidade entre imaginário e narrativa. Lançando luz sobre as ideias, 

podemos compreender as pautas e discursos defendidos na esfera pública. 

Ambos os veículos de desinformação, a propósito, provaram constantemente 

gerir as representações de suas audiências; fornecendo uma mescla de conteúdos 

factuais e enganosos que, em todo caso, encontravam majoritária adesão e se 

comunicavam eficazmente com os imaginários mantidos pelos respectivos 

seguidores. Novamente, é na relação entre crença e narrativa que parece residir o 
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sucesso atualmente desfrutado pelas fake news. Uma das inquietações iniciais que 

possibilitou o planejamento de nossa pesquisa voltava-se a esta relação e, por tal 

motivo, abrimos mão de mensurar o consumo de fake news no Brasil, por exemplo, 

para nos debruçarmos sobre campos restritos, porém capazes de oferecer dados 

específicos que contribuam para compreendermos melhor os processos de consumo 

e significação de peças de desinformação. 

Constatar que vivemos em uma “era da pós-verdade”, como sugere Bucci 

(2018), deve ser seguido por esforços de pesquisa capazes de prover informações 

substanciais acerca dos motivos por trás de tal “era”. Entender o recente afloramento 

de hostilidades públicas nas democracias do Ocidente, a ascensão dos discursos 

neoconservadores, bem como o fortalecimento das identidades políticas na 

atualidade, defendemos, deve ser o foco dos acadêmicos interessados em discursos 

políticos, mídias sociais e nas culturas políticas – tendo em vista a absorção de fake 

news, rumores e negacionismos pelo senso comum. É somente após 

compreendermos como operam as fontes de desinformação e, principalmente, como 

credibilidade é concedida a elas pelos cidadãos, que será possível formularmos 

alternativas eficazes para combater as fake news. 

Em desdobramentos futuros de nossa pesquisa, por fim, planejamos analisar 

mais veículos partidários no Brasil e, eventualmente, buscar traçar as efetivas 

conexões mantidas entre eles. Toledo (2018), por exemplo, afirmava que 

determinadas notícias do Falando Verdades eram republicadas por outros canais de 

esquerda empenhados no embate contemporâneo de narrativas. Traçar, portanto, as 

ligações entre veículos e, consequentemente, mapear os circuitos realizados por fake 

news específicas, é um esforço de pesquisa que nos parece ser essencial para que 

possamos entender os diferentes alcances de particulares narrativas falsas. 

Ao lado deste empreendimento, convém eventualmente revisitarmos aspectos 

de nossa pesquisa ainda pouco explorados, como o sentimento de derrota expresso 

pelos seguidores do Falando Verdades, bem como o conspiracionismo recoberto por 

interpretações religiosas defendido pelo público do Gospel Prime. A despeito de não 

tocarem exatamente nas notícias falsas, tais elementos constituintes dos imaginários 

dos públicos analisados podem resultar em dados valiosos sobre afetos e crenças 

presentes no interior destes e de outros grupos políticos nacionais – portanto, 
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importantes para compreendermos as atuações públicas de tais grupos e suas 

reivindicações on-line. 

Em suma, convém reafirmarmos a importância das pesquisas sobre consumo 

de informação e desinformação no Brasil, para que melhor seja possível compreender 

os últimos capítulos da história política nacional; desde as jornadas de junho de 2013, 

passando pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016, terminando com a eleição 

de Jair Bolsonaro em 2018. Afinal, todos estes eventos têm em comum a presença de 

sentimentos antipolíticos e anti-imprensa; os mesmos que contemporaneamente 

coroam a desinformação e orientam parte dos ataques ao jornalismo profissional. E 

confiar novamente nos jornalistas, na ciência e nas instituições implica abandonar, 

antes, as fake news. 
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