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Introdução 

  

 Pedro Jerónimo & Inês Amaral 

Editores 

  

Saúde! Habitualmente esta é uma expressão que associamos a um momento de 

comemoração, de votos de um futuro próspero. Neste 2020 ela surge e surgirá sempre 

associada aquela que certamente será a palavra do ano: Covid-19 ou coronavírus ou 

pandemia. Depois de meses de redobrados desafios pessoais, familiares e académicos, surge o 

merecido descanso. Portanto, saúde! Para que seja um período retemperador e, já agora, por 

mais uma edição da Estudos de Jornalismo. Um motivo extra, em forma de novidade, é o 

reforço da equipa de editores, com a chegada da Inês Amaral. Bem-vinda!  

Para a primeira edição de 2020, propusemos o tema “Estudos de Desinformação”. A 

ênfase nesta problemática é mais do que nunca justificada pela proliferação de fenómenos 

relacionados com boatos, desinformação ou “notícias falsas” e pelos riscos que implicam no 

diálogo público e na tomada de decisões em áreas como política, economia, cultura, ciência e 

do próprio campo jornalístico. Isto foi particularmente evidente durante a atual pandemia e 

com uma nocividade potencialmente maior, uma vez que se relaciona com um tema sensível 

para as pessoas: a saúde pública.  

A presente edição surge, assim, como um primeiro contributo para um campo que se 

abre. Desinformação e “notícias falsas” em contextos nacional, regional, local e comunitário; 

processos de desinformação e novos gatekeepers com capacidade para propagar informação 

falsa de forma viral; novos processos de gatekeeping: algoritmos, polarização e filter bubbles; 

práticas jornalísticas, objetividade e distanciamento em contextos de informação proximidade; 

o papel e as perceções dos públicos e audiências sobre questões relacionadas com 

desinformação e “notícias falsas”; redes sociais e a partilha seletiva de notícias em processos 

de desinformação; estratégias de literacia mediática como elemento de prevenção e combate à 

desinformação; novas ou reformuladas abordagens teóricas, experimentais e metodológicas 

para o estudo de processos de desinformação, são algumas propostas que lançámos e que 

deixamos como pistas para investigação futura.  

Começamos com “O fact-checking no Brasil e em Portugal: uma análise dos sites 

Agência Lupa e Polígrafo no combate às fake news relacionadas com o Coronavírus”, 

de Caroline Patatt & Fernando Jesus Rocha. Um estudo sobre a forma como os primeiros 

projetos de verificação de informação surgidos nos dois países trabalharam um tema atual e de 

interesse mundial. A partir de uma análise quali-quantitativa de conteúdo e ao longo de um 

mês, concluem que ambos apresentam “uma proposta semelhante– o que se explica também 
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pelo fato de fazerem parte da mesma Rede Internacional. Mas apenas três fatos repetem-se 

em ambas e há diferenças entre elas, seja em termos de estruturação, periodicidade, escolha 

das fontes ou maneira de divulgação dos conteúdos, entre outras”. 

Em “A alfabetização midiática e informacional nos observatórios luso-

brasileiros: potencialidades para o combate à desinformação”, Cristiane Parente de Sá 

Barreto & Mariana Ferreira Lopes trazem uma reflexão sobre o papel dos observatórios de 

media e imprensa brasileiros e portugueses, no combate à desinformação. Foram identificados 

um total de 26 observatórios e realizadas 42 entrevistas aos respetivos coordenadores e 

investigadores da área. Os resultados mostram que tanto as iniciativas centradas na literacia 

mediática como aquelas que o fazem indiretamente, oferecem subsídios para enfrentar a 

desordem informacional. “As primeiras em ações como oficinas de leitura crítica e produção 

mediática com a sociedade e as segundas com as análises e materiais que permitem o 

reconhecimento das nuances que compõem este fenômeno”, sublinham. 

“Jornalismo e fake news: a cobertura midiática do caso Marielle Franco”, 

Vanessa Amália Valiati, Mônica Pereira de Lima & Luiz Guilherme Faleiro procuram 

compreender como é que os sites dos jornais brasileiros G1, Folha de São Paulo, GaúchaZH e a 

agência de verificação de informação Aos Fatos retrataram as fake news disseminadas nas 

redes sociais, sobre Marielle Franco, após a sua morte. Este estudo conclui que as matérias 

publicadas pelos jornais foram importantes para desmentir os boatos criados contra Marielle 

Franco. Além disso, foi possível perceber que, devido às rotinas agitadas das redações, as 

agências de fact-checking tornam-se importantes aliadas na verificação de informação. Por 

fim, os autores sugerem “estudos mais aprofundados sobre o público que dissemina essas 

notícias falsas para entender as suas intenções e motivações em compartilhar esses conteúdos 

sem contestar sua veracidade, compreendendo também os rumos que tomarão essa sociedade 

hiperconectada”. 

Por fim, temos “A construção do imaginário de influenciador como estratégia de 

aumento da credibilidade do jornalismo no ambiente digital”, de Fernanda Cristine 

Vasconcellos. Numa análise às publicações do jornalista Guga Chacra no Twitter, a autora quis 

observar se o seu comportamento na rede social trabalhava a favor da produção de um 

imaginário de proximidade, uma forma de possivelmente angariar mais credibilidade para suas 

informações. Da análise concluiu que o jornalista se coloca no centro da rede, dialogando 

horizontalmente com os seus seguidores. Sugere ainda, para investigação futura, que sejam 

lançados novos olhares para o jornalismo local, cuja imagem comumente construída é a de 

maior proximidade dos jornalistas com a antiga audiência.  

Votos de boas férias, em segurança e com saúde! 
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Resumo 

Este trabalho propõe-se a apresentar semelhanças e diferenças entre os sites de duas 

plataformas de fact-checking – Agência Lupa, do Brasil, e Polígrafo, de Portugal – com enfoque 

nas publicações sobre o Coronavírus. O intuito é possibilitar uma comparação entre páginas de 

países de Língua Portuguesa em continentes distintos, mantidas por membros da Rede 

Internacional de Checagem de Fatos (IFCN, em inglês). Como técnica de investigação foi 

utilizada a Análise de Conteúdo de maneira quali-quantitativa aplicada nas verificações 

publicadas num intervalo de 30 dias a partir do momento em que a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) anunciou ter identificado o vírus. O período foi determinado pelo interesse em 

visualizar qualquer mudança na abordagem do assunto conforme a progressão no número de 

casos, o que realmente foi possível constatar neste estudo. 

 

Palavras-chave: Fake News; Internet; Coronavírus; Jornalismo; Análise de Conteúdo. 

 

 

Abstract 

This paper aims to present similarities and differences found on the websites of two fact-

checking platforms - Agência Lupa, Brazil, and Polígrafo, from Portugal - with a focus on 

publications related to the Coronavirus. The aim is to compare two websites of Portuguese-

speaking countries on different continents and both maintained by members of the 

International Fact Check Network (IFCN). As a research technique, Content Analysis was used 

qualitatively and quantitatively applied to publications made in 30 days from the moment the 

World Health Organization (WHO) announced that it had identified the new virus. The period 

was determined by the interest in visualizing a possible change in the approach to the subject 

according to the progression in the number of cases, which was possible to verify in this study. 

 

Keywords: Fake News; Internet; Coronavirus, Journalism; Content Analysis. 
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Introdução 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou estado de 

pandemia da COVID-19, doença causada por um novo tipo de Coronavírus, identificado em 

janeiro do mesmo ano, denominado SARS-CoV-21. Os primeiros casos foram oficialmente 

diagnosticados ainda em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e em menos de 

dois meses já havia registros de pessoas infectadas em todos os continentes, à exceção da 

Antártida2. 

A partir desta progressão, o compartilhamento de Fake News acerca do vírus mostrou-

se um problema a ser enfrentado paralelamente. Sendo assim, esta pesquisa surgiu do 

interesse em verificar o trabalho inicial de combate à desinformação quanto ao SARS-CoV-2 

feito por duas plataformas de fact-checking: a Agência Lupa, do Brasil, e o Polígrafo, de 

Portugal. 

Ambas foram escolhidas de modo a proporcionar uma amostra de dois continentes 

distintos, mas com similaridades aqui consideradas importantes: as plataformas foram 

pioneiras em seus países onde a língua oficial é o Português e fazem parte da Rede 

Internacional de Checagem de Fatos (IFCN, em inglês). Além disso, antes da caracterização de 

pandemia por parte da OMS, o enfrentamento do problema era feito de forma similar por Brasil 

e Portugal, possibilitando uma uniformidade maior nos dados a serem comparados. Também 

por isso, o período escolhido para o levantamento foi de 9 de janeiro a 7 de fevereiro de 2020 

– 30 dias a contar do anúncio oficial da descoberta do novo Coronavírus. 

O objetivo deste artigo é elucidar como foram feitas inicialmente as verificações de 

conteúdo relacionadas ao assunto, de modo a conhecer semelhanças e diferenças nos métodos 

de trabalho, gestão de conteúdo e capacidade de verificação de ambos os sites. Para alcançar 

tal propósito foi utilizada a Análise de Conteúdo em modo quali-quantitativo. 

 

A Evolução das fake news e o Surgimento dos portais de fact-checking 

O processo jornalístico de produção de informação tem a notícia como finalidade (Sousa, 

2005) e considera-se que esta deva ser, essencialmente, verdadeira, atual e capaz de 

interessar (Ricardo, 1989). 

Desta forma, usar a tradução literal da expressão inglesa Fake News (Notícas Falsas) 

para definir os conteúdos inverídicos que têm circulado especialmente na internet, pode soar 

incongruente, o que explica as muitas definições para o termo e as divergências de inúmeros 

pesquisadores acerca do fato. Wardle (2017) refere-se a information disorder como um 

 
1 Consulta feita no dia 28/05/2020 em: https://bit.ly/2XZTLjW 
2 Consulta feita no dia 28/05/2020 em: https://cnn.it/3eJuIZ4 

https://bit.ly/2XZTLjW
https://cnn.it/3eJuIZ4
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enquadramento para as Fake News considerando que o discurso sobre estas combina três 

noções:  

“Dis-information” – informação falsa e produzida deliberadamente com a intenção de 

prejudicar uma pessoa, um grupo social, organização ou país; “Mis-information” – 

informação que é falsa, mas não foi criada com intenção de prejudicar; 

“Malinformation” – informação que é baseada na realidade, mas utilizada com o intuito 

de prejudicar. (Wardle, 2017, p. 22 apud Brites, Amaral & Catarino, 2018, p. 86). 

Ainda assim, compreende-se aqui a palavra “notícia” é usada popularmente para 

explanar de maneira coloquial todo tipo de informação que circula com aparência noticiosa – 

ainda que sem o devido conteúdo e forma estrutural – como se fossem realmente fatos e 

verdades. A partir desta ótica, considera-se a caracterização de Bakir e McStay (2018) para 

Fake News, como notícias totalmente falsas ou que contém elementos deliberadamente 

enganosos incorporados no conteúdo ou contexto.  

Mesmo que o assunto seja atual e pareça intimamente relacionado à internet e às redes 

sociais digitais, a divulgação de Fake News acumula séculos de história, como aponta Frias 

Filho (2018). O autor relembra o ambiente panfletário do século XVIII, repleto de falsidades, 

plágios, calúnias, e cujos autores ficavam protegidos pelo anonimato ou pseudônimos. 

A diferença é que antes, conforme relata Itagiba (2017), a criação e ampla divulgação 

de Fake News era um negócio com empecilhos consideráveis, como o custo alto e a dificuldade 

de atingir o público alvo. Agora, mais da metade da população mundial está conectada à Rede 

Mundial de Computadores, o equivalente a 4,1 bilhões de indivíduos. Os dados da União 

Internacional de Telecomunicações (UIT) revelam também a existência de mais chips de 

telefones celulares do que pessoas3. Ou seja, há uma popularização que facilita o acesso às 

informações e possibilita um maior espaço para a propagação de conteúdo – não apenas 

verdadeiro.  

As motivações que levam à difusão de Fake News são muitas, desde interesses 

econômicos (como tem denunciado a página Sleeping Giants4), até outros, de caráter político e 

ideológico: a PSafe, uma startup especializada em cibersegurança, apontou que só entre julho 

e setembro de 2018, meses que antecederam as eleições nacionais no Brasil, foram 

registrados 4,8 milhões de casos de Fake News, 43% a mais que no mesmo período de 20175. 

Desinformação propagada inclusive de maneira automatizada, através dos bots: 

 

Sistemas autônomos criados para replicar ações básicas, como seguir pessoas, postar e 

direcionar mensagens, inserir links ou hashtags. Eles muitas vezes servem para 

 
3 Consulta feita no dia 28/05/2020 em: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 
4 Consulta feita no dia 28/05/2020 em: https://twitter.com/slpng_giants_pt 
5 Consulta feita no dia 28/05/2020 em: https://www.psafe.com/blog/fake-news-no-brasil/ 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://twitter.com/slpng_giants_pt
https://www.psafe.com/blog/fake-news-no-brasil/
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multiplicar as informações distribuídas na rede, passando-se por contas de pessoas 

reais. Não raramente, tomando contato com a onda de informações disparadas por 

robôs, muitos usuários reais acabam contribuindo para aumentar a divulgação e 

conferir maior credibilidade para o conteúdo falso. (Itagiba, 2017, p. 3) 

 

Com o intuito de combater as Fake News surgiram sites que se propõem à checagem 

dos fatos (em inglês, fact-checking). O primeiro deles foi criado em 2003, nos Estados Unidos, 

chamado FactCheck.Org6: um projeto do Centro Annenberg de Políticas Públicas da 

Universidade da Pensilvânia, cujo início remonta a 1991, quando o jornalista Brooks Jackson, 

da CNN em Washington (EUA), foi incumbido de checar os anúncios de TV dos então 

candidatos à presidência, Bill Clinton e George Bush.  

A partir de então, novos veículos começaram a aparecer com o mesmo propósito. 

Segundo relatório do Duke Reporter’s Lab, publicado no fim de 2019, existem 210 plataformas 

de checagem dos fatos trabalhando em 68 países, quase cinco vezes mais do que na primeira 

versão do censo, realizada em 20147.  

Também em 2014 aconteceu o primeiro Encontro Global de Fact-Checking, organizado 

pelo Poynter Institute8, que acabou levando à organização da Rede Internacional de Fact-

Checking (IFCN, em inglês). Esta rede reúne “checadores” do mundo todo com o intuito de 

aperfeiçoar o trabalho, fornecer treinamentos, realizar projetos, entre outros objetivos. A partir 

daí foi criado um processo de verificação e também um código de princípios, assim como as 

definições da atividade também foram sendo aprofundadas e divididas da melhor maneira de 

acordo com o tipo de conteúdo: 

• Fact-checking (checagem de fatos): selecionar uma frase exatamente 

como ela foi dita por alguém que tenha algum impacto ou relevância na 

sociedade e atestar seu grau de veracidade, normalmente com dados de 

bancos de dados oficias e especialistas. Por exemplo, a checagem de um 

discurso político; 

• Debunking (desmistificação): analisar o grau de veracidade de um 

conteúdo que foi fabricado por fontes anônimas ou não oficiais. Por exemplo, 

um boato que surge em redes sociais ou no WhatsApp; 

• Verification (verificação): examinar um conteúdo digital (foto ou vídeo) 

que pode ter sido adulterado. Por exemplo, uma suposta foto de um acidente 

de avião. (Prado & Morais, 2018, p. 3) 

 
6 Disponível em: https://www.factcheck.org/ 
7 Consulta feita no dia 28/05/2020 em: https://reporterslab.org/reporters-lab-fact-checking-tally-tops-200/ 
8 Disponível em: https://www.poynter.org/ 

https://www.factcheck.org/
https://reporterslab.org/reporters-lab-fact-checking-tally-tops-200/
https://www.poynter.org/
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Tanto no Brasil quanto em Portugal existem sites desta natureza e que integram a IFCN, 

como, por exemplo, o português Polígrafo9 e o brasileiro Agência Lupa10. Ambos passam por 

auditorias independentes todos os anos para garantir a idoneidade do serviço. 

 

Os sites Agência Lupa e Polígrafo 

A Agência Lupa foi lançada em 1º de Novembro de 2015 como a primeira agência brasileira de 

fact-checking. O que caracteriza uma agência de notícias é o fato de elas serem fornecedoras 

de material para outros veículos, “informadutos dentro da esfera jornalística, as quais suprem 

com informações procedentes de diferentes localidades os meios de comunicação mais 

diversos, espalhados pelo globo” (Maia & Bomfim, 2012, p.2). 

Além desta proposta, a Agência Lupa também abastece a própria página, que está 

incubada no site da revista Piauí – e, consequentemente no site da Folha – no modelo de 

startup, mas garante não ter qualquer vínculo editorial com estas empresas11. 

A Agência Lupa informa que a metodologia de checagem começa com a observação do 

que é dito por políticos, líderes sociais e celebridades, adotando três critérios de relevância: 

preferência por afirmações feitas por personalidades de destaque nacional, assuntos que 

afetem o maior número de pessoas possível e/ou que tenham destaque na imprensa ou na 

internet. Esta metodologia é a mesma usada para verificar conteúdo publicado por fontes não 

oficiais (debunking), algo que acontece desde maio de 2018. Uma decisão tomada a partir da 

adesão da empresa ao projeto de verificação de notícias do Facebook. 

A Agência Lupa trabalha com nove etiquetas de verificação, dividindo as publicações 

entre: Verdadeiro (declaração analisada é totalmente verdadeira), Contraditório (a 

informação contradiz outra difundida pela mesma fonte antes.), Subestimado (os dados reais 

são ainda mais graves dos que os mencionados), Insustentável (não há dados que 

comprovem a informação), Ainda é cedo pra dizer (pode vir a ser verdadeira, mas ainda não 

é.), Falso (a afirmação é comprovadamente errada), Exagerado (está no caminho correto, 

mas houve exagero), Verdadeiro, mas... (a informação é verdadeira, mas o leitor merece um 

detalhamento) e De olho (etiqueta de monitoramento). 

A Agência Lupa atesta que não trabalha com fontes anônimas e disponibiliza todo 

material utilizado para fazer as verificações. O trabalho é realizado por nove profissionais e 

quatro deles apresentam e-mails de contato direto no site da agência. Os demais atendem por 

um e-mail genérico. A página oferece canais para interatividade com o público através do 

 
9 Disponível em: https://poligrafo.sapo.pt/ 
10 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ 
11 Todas as informações referentes à estruturação da Agência Lupa foram consultadas no dia 28/05/2020 e estão 
disponíveis em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/quem-somoss/ 

https://poligrafo.sapo.pt/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/quem-somoss/
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Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, bem como um formulário online para 

sugestão de pautas12. 

Já o Polígrafo define-se como o primeiro jornal português de fact-checking. Também 

atua em parceria com o Facebook e passou a operar em seis de Novembro de 2018. Conta 

com oito jornalistas – além da equipe editorial – dedicados exclusivamente à checagem de 

informações para combate às Fake News. Faz parte do SAPO, um portal p fundado em 1995 e 

que fornece produtos e serviços para a Internet em Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique 

e Timor-Leste. 

A metodologia de checagem da página consiste em acompanhar políticos, 

comentaristas, influencers, artistas e até agentes do meio esportivo, focando na projeção e no 

interesse público. Não avalia jornais ou jornalistas, mas os protagonistas das notícias. Para 

que a checagem aconteça, o trabalho precisa passar por cinco etapas: consulta da fonte 

original da informação, consulta de fontes que possam solidificar o processo de checagem, dar 

aos autores da afirmação, o direito de se explicar, Contextualização da informação e avaliação 

desta de acordo com uma escala de avaliação13. 

Esta escala divide as publicações em: Verdadeiro (declaração analisada é totalmente 

verdadeira), Verdadeiro, mas… (a declaração analisada é estruturalmente verdadeira, mas 

carece de enquadramento e contextualização), Impreciso (a informação contém elementos 

que distorcem a realidade), Falso (a afirmação é comprovadamente errada), e Pimenta na 

Língua (classificação atribuída quando a informação avaliada é escandalosamente falsa ou 

uma sátira). 

O site informa que todas as fontes são suficientemente detalhadas para que os leitores 

possam replicar o trabalho, a menos que isso comprometa a segurança de alguma dessas 

fontes. Apresenta imagens e textos originais das informações postas em xeque, sejam elas 

verdadeiras ou falsas. Para defini-las graficamente e, de certa forma, orientar o leitor, a 

imagem junto à manchete conta com o selo de um polígrafo desenhado, tendo este a seta 

apontada para um determinado lado conforme o teor da informação - direita, com a cor 

vermelha, sendo falso, esquerda, com a cor verde, sendo verdadeiro e para o meio, em 

amarelo, no caso de fato impreciso. 

Vale lembrar que o aparelho polígrafo, que dá nome ao jornal, também é conhecido 

como detector de mentiras: mede e grava registros de diversas variáveis fisiológicas enquanto 

um interrogatório é realizado, por isso, os elementos gráficos são utilizados desta forma.  

A página oferece canais para interatividade com o público através do Twitter, Facebook, 

Instagram, WhatsApp e Telegram, bem como um e-mail geral para contato e os correios 

 
12 Verificações feitas em 4/06/2020 
13 Todas as informações referentes à estruturação da agência foram consultadas no dia 4/06/2020 e estão disponíveis 
em: https://poligrafo.sapo.pt/institucional/artigos/o-nosso-metodo 

https://poligrafo.sapo.pt/institucional/artigos/o-nosso-metodo
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eletrônicos de cada um dos jornalistas. Também proporciona acesso a um manual com dicas 

para não deixar-se enganar pelas falsas notícias. 

 

Metodologia 

Para atingir o objetivo proposto, de compreender o modo de atuação das páginas Agência Lupa 

e Polígrafo especialmente quanto à checagem de fatos relacionada com o Coronavírus, 

optamos por realizar um levantamento das publicações feitas entre os dias nove de janeiro e 

sete de fevereiro de 2020. O intervalo de 30 dias foi determinado a partir da data em que a 

OMS declarou ter sido identificado o novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

A antelação por este período se deve a dois fatores: primeiro, para que fosse possível 

comprovar ou contestar a hipótese de aumento no número de checagens em paralelo à 

progressão no número de casos pelo mundo, bem como a identificação dos primeiros 

infectados em Brasil e Portugal. Segundo, porque antes da caracterização de pandemia por 

parte da OMS, o enfrentamento do problema era feito de forma similar por Brasil e Portugal, 

possibilitando uma uniformidade maior nos dados a serem comparados. 

 Consideramos que a escolha de duas plataformas de fact-checking com tantas 

similaridades (mesmo idioma, membros da IFCN, pioneiras em seus países), mas estando em 

nações e continentes distintos, possibilitaria a obtenção de uma amostra mais rica para 

compreensão da abordagem, alcance dos referidos objetivos e até mesmo uma visão mais 

ampla quanto ao tipo de assunto verificado – já que o ambiente online está deveras associado 

à propagação de Fake New havia também a hipótese de que muitos conteúdos falsos poderiam 

repetir-se ainda que em lugares tão distantes e com suas próprias particularidades. 

Como técnica de investigação utilizamos a Análise de Conteúdo – por ser um método 

sistemático, baseado em um conjunto de procedimentos que se aplicam da mesma forma a 

todo o conteúdo analisável. Como permite que diferentes pessoas cheguem à mesma 

conclusão, mesmo aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de 

mensagens, ele é também confiável e objetivo (Lozano, 1994). A utilização deste método se 

dá de maneira mista, ou seja, quali-quantitativa, por entendermos, assim como Bauer (2002), 

que o fato de ser híbrida possibilita uma ponte entre o formalismo estatístico e a análise 

qualitativa de materiais. Desta forma, torna-se possível aprofundar-se de maneira a 

contemplar um maior número de possibilidades. 

A partir desta visão, analisamos no período já explicitado a quantidade de publicações 

de uma maneira geral, quanto a apresentação das mesmas, no que diz respeito a estilo de 

material (áudio, vídeo, foto, etc.), origem (especificada ou não), número e tipo de fontes 

jornalísticas, bem como a classificação do fato atribuída pelo site (se era ou não Fake News). 

Optou-se por analisar a periodicidade das publicações, a abordagem feita e o tipo de assunto, 

assim, sendo possível compreender os métodos de trabalho das páginas, especialmente em 
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termos de gestão do conteúdo, principais pautas, locais de interesse e foco – dentro da 

proposta como um todo, em que se parecem e em que se diferem. 

Em um segundo momento, foi feito um levantamento relacionado especificamente ao 

Coronavírus para perceber as mesmas características observadas inicialmente de maneira 

genérica. Para efeitos de comparação, em ambas as situações foram feitas grelhas e não 

apenas para cruzar dados dos diferentes veículos, mas também para proporcionar um 

entendimento uniforme em relação às distintas abordagens e diferentes períodos. 

É fundamental salientar que, em referência à caracterização das fontes, seguimos as 

definições de Lage (2001), para quem as fontes primárias estão próximas ou na origem da 

informação, fornecendo o essencial de uma matéria, como fatos, versões e números. Já as 

secundárias, são aquelas envolvidas indiretamente com os fatos, mas, capazes de 

contextualizar, interpretar ou complementar a matéria jornalística (com quem o repórter 

repercute uma notícia). O autor também enquadra as fontes em grupos, como o oficial, que se 

refere a alguém em função ou cargo público que se pronuncia por órgãos mantidos pelo Estado 

e preserva os poderes constituídos (executivo, legislativo e judiciário), bem como organizações 

agregadas. Também existe o grupo especializado, que Sponholz (2008 apud Schmitz, 2011) 

define como pessoa de notório saber específico (especialista, perito, intelectual) ou 

organização detentora de um conhecimento reconhecido. 

Podemos incluir ainda a utilização da própria imprensa como fonte – o que Schmitz 

(2011) define como fonte de referência – e a fonte testemunhal, apresentada pelo mesmo 

autor em consonância ao fato do próprio envolvido no caso servir de referência. 

 

A Análise de Conteúdo 

Importante clarificar que ambos os sites não focam apenas na procura por informações falsas 

a circular de maneira online, mas também em outros meios, como, por exemplo, falas de 

pessoas públicas na televisão ou no rádio. Por isso, neste trabalho, para que houvesse uma 

similaridade no material a ser comparado nas duas páginas aqui apresentadas, o foco foi 

estabelecido na checagem baseada na Internet. Levantamentos acerca de questões com 

caráter não noticioso ou informativo também foram excluídos. 

 

Análise da Agência Lupa 

No referido intervalo foram encontradas 42 verificações, o que corresponde a 1,4 por 

dia. Destas, 41 foram consideradas falsas pela Agência e uma apresentou três classificações 

distintas para uma análise de seis tweets diferentes (três deles receberam a definição 

exagerado, dois foram classificados como verdadeiro, mas..., e um como falso). 

Em 11 situações (26,2%) a origem dos fatos foi especificada, nas demais (73,8%), o 

site informa que o fato estaria circulando nas Redes Sociais. Em todos os casos são mostrados 
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textos e imagens originais do conteúdo verificado, incluindo, vídeos e link de acesso. À exceção 

de uma manchete (2,38%), as demais iniciam com a hashtag #Verificamos (97,62%). 

De todas as publicações, 11 (26,2%) se referem a mais de uma localização no texto, 

aparecendo da seguinte forma (em número de vezes): Brasil (34), China (9), Irã (3), 

Indonésia (2) e ainda Austrália, Israel, Turquia, Palestina, Estados Unidos, Japão, Afeganistão 

e Índia (todos uma vez). Todas as vezes em que a China foi assunto a verificação envolvia a 

temática Coronavírus. 

Mesmo que dez checagens (23,81%) fizessem referência a mais de um assunto, havia 

um foco principal em cada uma delas. Desta forma chegamos à seguinte disposição quanto aos 

temas abordados: 

 

Temas abordados Número de ocorrências/percentual 

Saúde 18 (42,86%) 

Política 10 (23,81%) 

Religião/Costumes 5 (11,90%) 

Justiça/Segurança 3 (7,14%) 

Transporte/Infraestrutura 3 (7,14%) 

Cultura/Entretenimento 2 (4,77%) 

Meio-ambiente 1 (2,38%) 

 

Dentre as checagens de fatos associados a questões de saúde, nove referiam-se ao 

vírus causador da COVID-19, o que corresponde a 50% no âmbito exclusivo da temática. As 

outras duas verificações envolvendo o SARS-CoV-2 faziam referência a costumes chineses 

(40% no âmbito exclusivo da temática). Os números são expressivos se pensarmos em uma 

proposta plural de abordagens e num período inicial de expansão da doença. 

De um modo geral, no processo de verificação foram consultadas, em média, três 

fontes – estas caracterizadas majoritariamente como secundárias. Duas checagens (4,76%) 

foram feitas com base em nove fontes distintas. Em outras 11 (26,2%), apenas uma foi 

consultada. Em um único caso (2,38%) a verificação foi realizada sem auxílio de qualquer 

fonte, apenas com a comparação entre a captura do frame de um vídeo e uma fotografia da 

internet. 

 

Classificação da Fonte Número de ocorrências/percentual 14 

Fonte de Referência 63 (47,37%) 

Fonte Oficial 43 (32,33%) 

Fonte Testemunhal 17 (12,78%) 

Fonte Especializada 10 (7,52%) 

 

 
14 Percentual calculado em relação ao total de verificações. 
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No caso das verificações específicas quanto ao Coronavírus, a média de fontes 

permanece a mesma com poucas alterações quanto a predominância em termos de 

classificação: 

 

Classificação da Fonte Número de ocorrências/percentual 15 

Fonte de Referência 15 (40,54%) 

Fonte Oficial 10 (27,03%) 

Fonte Especializada 9 (24,32%) 

Fonte Testemunhal 3 (8,11%) 

 

Durante o período analisado, 66,67% das checagens feitas pelo site tinham fotos e/ou 

vídeos como principal material de origem, já 30,95% eram baseadas primordialmente em 

textos e 2,38% eram originárias em arquivo de áudio. Aqui levamos em consideração o fato da 

maioria das análises serem feitas a partir de um conteúdo misto, mas identificamos aquele ao 

qual realmente se referia a publicação checada. Especificamente em relação ao Coronavírus os 

números alteram para: 

 

Origem do material Número de ocorrências/percentual 

Imagem (Foto/Vídeo) 7 (63,64%) 

Texto 4 (36,36%) 

 

Não há atualizações no material postado, ainda assim, a página oferece informações 

complementares aos materiais verificados como forma de contextualização. Uma pesquisa ao 

fim de cada checagem pede uma nota de um a cinco para dizer se o conteúdo foi útil e se a 

pessoa concorda com a apuração. 

No que diz respeito ao Coronavírus, ficou claro como em um curto período de tempo o 

tema passou de secundário para principal e quase exclusivo. A primeira publicação envolvendo 

o assunto aconteceu apenas em 24 de janeiro, com o título #Verificamos: É falso que 

patente prove que farmacêuticas espalharam novo coronavírus para vender 

vacinas16, porém, nos 14 dias que se seguiram foram registradas outras dez checagens. No 

período não houve publicações diárias, mas, dos onze dias em que foram feitas verificações, 

apenas um não teve a doença como assunto. 

 
15 Percentual calculado com base nas verificações específicas quanto ao Coronavírus. 
16 Consulta feita no dia 23/05/2020 em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/24/verificamos-patente-
farmaceuticas-coronavirus-vacinas/     

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/24/verificamos-patente-farmaceuticas-coronavirus-vacinas/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/24/verificamos-patente-farmaceuticas-coronavirus-vacinas/
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Em 28 de janeiro também foi lançada uma página para concentrar toda a informação 

apurada sobre a COVID-1917 e no dia seguinte (29) o Podcast semanal da Agência Lupa foi 

sobre as infecções por SARS-CoV-2.  

 

Análise do Polígrafo 

O total foi de 74 verificações, o que corresponde a aproximadamente 2,47 a cada dia, 

quase o dobro do apresentado no site brasileiro. Por outro lado, o percentual de informações 

checadas e consideradas completamente falsas foi consideravelmente menor, 51,35% 

(totalizando 38 publicações, incluindo a categoria Pimenta na Língua). As demais foram 

categorizadas como Verdadeira (35,14%), Verdadeira, mas... (9,46%) e Imprecisa 

(4,05%). 

O Polígrafo detalhou a origem dos conteúdos em apenas 17,57% das situações, mas em 

todos os casos são mostrados textos e imagens originais do conteúdo verificado, mesmo 

quando apenas extraído de uma Rede Social digital (divulgando o nome de quem publicou 

apenas no caso de pessoa considerada pública ou página com caráter noticioso). Os assuntos 

referem-se a Portugal (42), Estados Unidos (10), Brasil (5), China (3), Suécia (1), Suíça (1), 

Irã (1), Alemanha (1), Espanha (1) e Inglaterra (1). Em oito publicações o lugar não é definido 

ou identificado. 

Mesmo que 26 checagens (35,13%) fizessem referência a mais de um assunto, havia 

um foco principal em cada uma delas. Desta forma chegamos à seguinte disposição quanto aos 

temas: 

 

Temas abordados Número de ocorrências/percentual 

Política 36 (48,65%) 

Saúde 12 (16,21%) 

Justiça/Segurança 7 (9,46%) 

Economia 5 (6,76%) 

Cultura/Entretenimento 5 (6,76%) 

Esporte 5 (6,76%) 

Transporte/Infraestrutura 3 (4,05%) 

Meio-ambiente 1 (1,35%) 

 

É possível perceber como as verificações relacionadas à Política são predominantes em 

comparação com as outras, não havendo homogeneidade na distribuição dos assuntos. Dentre 

as checagens na temática “saúde”, sete referiam-se ao Coronavírus, o que corresponde a 

 
17 Consulta feita no dia 23/05/2020 em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/28/coronavirus-o-que-
checamos/ 
 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/28/coronavirus-o-que-checamos/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/28/coronavirus-o-que-checamos/
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58,33% no âmbito exclusivo do tema. A outra verificação envolvendo o SARS-CoV-2 fazia 

referência à política (2,78% no âmbito exclusivo da temática). 

A média verificada foi de 1,74 fontes por matéria produzida – quase a metade em 

comparação com a página brasileira. Três verificações foram feitas com cinco fontes distintas 

(4,05%), por outro lado, quatro assuntos foram verificados sem qualquer fonte claramente 

especificada – todos considerados Fake News com base em cruzamentos de informações – 

como, por exemplo, comparativo de fotos.  

A avaliação das fontes nos possibilita perceber que, de um modo geral, o processo de 

checagem de informações do Polígrafo é semelhante ao adotado pela Agência Lupa: 

  

Classificação da Fonte Número de ocorrências/percentual 18 

Fonte Oficial 54 (42%) 

Fonte de Referência 49 (38%) 

Fonte Testemunhal 21 (16,4%) 

Fonte Especializada 5 (3,6%) 

 

No caso das verificações específicas quanto ao Coronavírus, a média de fontes 

permanece a mesma, mas com algumas alterações consideráveis em termos classificação. 

Destaque para a não utilização de fontes especializadas mesmo em um tema com 

envolvimento científico: 

 

Classificação da Fonte Número de ocorrências/percentual 19 

Fonte de Referência 13 (76,48%) 

Fonte Oficial 2 (11,76%) 

Fonte Testemunhal 2 (11,76%) 

 

Durante o período analisado foi possível constatar que a maioria das informações 

verificadas pelo Polígrafo tinha como origem principal algum tipo de imagem (58,2%). O 

restante divide-se em material de texto (40,5%), e uma publicação reunia texto, foto e vídeo 

(1,3%) – nesta última levamos em consideração a multiplicidade tendo em vista que os três 

materiais eram essenciais dentro do conteúdo analisado.  

Especificamente em relação ao Coronavírus os números alteram para: 

 

Origem do material Número de ocorrências/percentual 

Texto 5 (62,5%) 

Imagem (Foto/Vídeo) 4 (37,5%) 

 

 
18 Percentual calculado em relação ao total de verificações. 
19 Percentual calculado em relação às verificações específicas quanto ao Coronavírus. 
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Mas, diferente da Agência Lupa, o Coronavírus não ganhou tanto espaço, 

proporcionalmente aos demais fatos, a partir da primeira checagem referente ao assunto – 

feita em 27 de Janeiro, com o seguinte título: “Epidemia do coronavírus: é verdade que já 

existe uma vacina?” 20. Em 29 de Janeiro o Polígrafo publicou uma grande reportagem sobre 

as várias Fake News envolvendo o SARS-CoV-2, bem como a abertura de uma aba específica, 

fixa e bem visível no topo da página para tratar deste assunto. Ainda assim, nos dias que se 

seguiram a esta postagem, das 34 checagens feitas, apenas sete se referiam à doença – sendo 

oito no total e apenas uma verdadeira – as demais caracterizadas como falsas. 

Paralelamente, salientamos a constatação de que a temática saúde foi menos abordada 

que no site brasileiro durante o período análisado, mas quando alguma checagem foi feita 

acerca do assunto, em 58,33% dos casos havia relação com o causador da COVID-19. 

O site fez duas atualizações das checagens nos 30 dias analisados. Ainda referente ao 

Coronavírus, passou a informar em todas as publicações referentes ao assunto o fato de ter 

firmado uma parceria com a Direção-Geral de Saúde de Portugal. 

 

Conclusão 

As duas são páginas de fact-checking tem uma proposta semelhante– o que se explica 

também pelo fato de fazerem parte da mesma Rede Internacional. Mas apenas três fatos 

repetem-se em ambas21 e há diferenças entre elas, seja em termos de estruturação, 

periodicidade, escolha das fontes ou maneira de divulgação dos conteúdos, entre outras.  

A partir da análise feita neste trabalho foi possível perceber algumas questões que 

poderiam ser revistas, como um intervalo mais homogêneo entre as publicações, já que nem 

tudo é factual – na Agência Lupa foram cinco checagens em dez de Fevereiro, mas a postagem 

seguinte voltou a acontecer só no dia 13. 

Já o Polígrafo, mesmo tendo um número menor de categorizações em comparação com 

o site brasileiro, cria certa confusão a respeito do que diz ser o principal objetivo da checagem: 

a informação é verdadeira ou não? O usuário do site que, porventura, não conheça as 

definições para todas as categorias pode ficar confuso, por exemplo, com a etiqueta Pimenta 

na Língua, por ser uma expressão que pode ter diferentes interpretações. 

 
20 Consulta feita no dia 24/05/2020 em: https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/ja-existe-uma-vacina-contra-o-wuhan-
coronavirus 
21 Consulta feita no dia 24/05/2020. Checagens disponíveis em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/23/verificamos-filha-lula-bolsonaro/ 
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/filha-do-lula-insultou-bolsonaro-no-aeroporto 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/30/verificamos-texto-zelia-duncan-regina-duarte/ 
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/regina-duarte-publicou-resposta-a-criticas-da-cantora-zelia-duncan-por-ter-
integrado-governo-de-bolsonaro 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/30/verificamos-coronavirus-caidos/ 
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/video-de-praca-repleta-de-vitimas-mortais-do-coronavirus-na-china-e-real 

https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/ja-existe-uma-vacina-contra-o-wuhan-coronavirus
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/ja-existe-uma-vacina-contra-o-wuhan-coronavirus
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/23/verificamos-filha-lula-bolsonaro/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/filha-do-lula-insultou-bolsonaro-no-aeroporto
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/30/verificamos-texto-zelia-duncan-regina-duarte/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/regina-duarte-publicou-resposta-a-criticas-da-cantora-zelia-duncan-por-ter-integrado-governo-de-bolsonaro
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/regina-duarte-publicou-resposta-a-criticas-da-cantora-zelia-duncan-por-ter-integrado-governo-de-bolsonaro
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/01/30/verificamos-coronavirus-caidos/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/video-de-praca-repleta-de-vitimas-mortais-do-coronavirus-na-china-e-real
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Especificamente quanto ao Coronavírus, as duas páginas passaram a apresentar 

conteúdo mais de 15 dias depois do anúncio feito pela OMS quanto ao novo vírus, num 

momento em que o assunto já tomava conta do noticiário convencional e havia já havia 

desinformação propagada, como foi possível perceber na análise – dentre as fontes de 

referência consultadas estão outros sites de checagem em outros países que tratavam da 

temática há bem mais tempo.  

Em tempos de tanta desconfiança acerca dos jornalistas e do jornalismo tradicional, 

muitas vezes estimulada por governos autoritários e populistas que buscam colocar a atividade 

em descrédito para benefício próprio, é preciso estar ainda mais atento para não reproduzir os 

mesmos erros que levam muitas pessoas a quererem afastar-se da imprensa tradicional – ou 

usarem isso como argumento para tal: como, por exemplo, a priorização da quantidade e não 

da qualidade, a falta de clareza e sensação de parcialidade. Poderia também ser considerada a 

utilização de um número maior de fontes especializadas, especialmente em temáticas tão 

contraditórias repletas de incertezas, como o Coronavírus.  

Importante ressaltar também que este trabalho abordou apenas o início da fase de 

propagação internacional da COVID-19, iniciando-se antes mesmo da classificação de 

pandemia ser atribuída pela Organização Mundial da Saúde. Mesmo assim, nos possibilitou 

perceber algumas questões que podem servir como temáticas para avaliações futuras, como a 

literacia para os média, sobre a qual discorre Serrano (2011): “A literacia para os média, 

entendida como o conjunto de competências e conhecimentos que permitem aos cidadãos uma 

utilização consciente e informada dos meios de comunicação social, representa uma 

componente essencial do processo comunicativo” (Serrano, 2011, p. 7).  

Podemos considerar que uma compreensão mais aprofundada do fenômeno das Fake 

News seja capaz de colaborar de maneira significante para freá-lo, assim como a verificação de 

fatos é vista como um movimento capaz de resgatar a ideologia do jornalismo profissional 

(Graves, 2016). Como destacam Deuze e Witschge (2017), é preciso compreender 

profundamente as transformações pelas quais passa o jornalismo, obviamente sem esquecer o 

dever de informar os cidadãos de uma maneira que lhes permita agir como cidadãos. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma reflexão sobre ações de alfabetização midiática e informacional 

desenvolvidas por observatórios de mídia e imprensa brasileiros e portugueses como um 

caminho para o combate à desinformação. Entedemos os observatórios como um dos Meios 

para Assegurar a Responsabilidade Social das Mídias - MARS, de acordo com Bertrand (2002), 

que possuem a dupla função de fiscalização dos veículos e seus profissionais e de educação 

midiática do público. A alfabetização midiática e informacional, aqui alinhada à educação para 

a comunicação e à literacia midiática, abarca o desenvolvimento de competências e habilidades 

para a formação de sujeitos críticos e autônomos em suas diversas relações com os meios de 

comunicação e os fluxos informativos. O desenho metodológico parte da pesquisa exploratória 

em bancos de dados e repositórios para a identificação de 26 observatórios de mídia e 

imprensa nos referidos países e entrevistas semi-estruturadas realizadas com 42 

coordenadores e pesquisadores da área. Os resultados mostram que tanto as iniciativas que 

enfocam a literacia midiática como aquelas que o fazem indiretamente oferecem subsídios para 

o enfrentamento da desordem informacional. As primeiras em ações como oficinas de leitura 

crítica e produção midiática com a sociedade e as segundas com as análises e materiais que 

permitem o reconhecimento das nuances que compõem este fenômeno.  

Palavras-chaves: Observatórios de mídia e imprensa; Alfabetização midiática e informacional; 

Media Accountability System; Desinformação. 

 

Abstract  

This study presents a discussion about media and information literacy activities developed by 

Brazilian and Portuguese media and press observatories as a way to combat disinformation. 

The observatories consist as part of the Media Accountability System (Bertrand, 2002) and 

have the dual function of supervising vehicles and their professionals and providing media 

education for the public. Media and information literacy, here aligned with media education and 

media literacy concepts, encompasses the development of competences and skills for critical 

and autonomous subjects in their various relationships with the media and information flows. 

The methodological design is based on exploratory research in databases and repositories to 

identify 26 media and press observatories in those countries and semi-structured interviews 

conducted with 42 coordinators and researchers in the area. The results show that both the 

initiatives that focus on media literacy and those that indirectly offer subsidies to face 

informational disorder. The first, in actions such as workshops on critical reading and media 

production with society and the second with analyzes and materials that allow the recognition 
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of the nuances that make up this phenomenon. 

 

Keywords: Media and press observatories; Media and Information Literacy; Media 

Accountability System; Misinformation. 

 

 

Introdução  

A criação de informações falsas não é um fenômeno recente. A mesma existe desde o 

desenvolvimento dos primeiros sistemas de escrita. No entanto, observa-se que a partir da 

intensificação dos processos de digitalização com as cada vez mais novas tecnologias de 

comunicação e informação, tal disseminação se redesenha. Neste cenário, as redes sociais 

digitais se fortalecem como importantes espaços de circulação de notícias, nem sempre 

baseadas na veracidade dos fatos e com intencionalidades enganosas (Tandoc Jr, Lim & Ling, 

2018). No Brasil, o relatório do Instituto Reuters, identificou um aumento no uso de tais redes 

como fontes de informação, em contraponto à diminuição da confiança dos brasileiros sobre as 

notícias consumidas (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos & Nielsen, 2019).  

A questão nos coloca diante à desordem de nosso ecossistema midiático-informativo, 

com desdobramentos à democracia e à liberdade, e que ganha contornos ainda mais graves ao 

levarmos em conta a infodemia, termo cunhado pela Organização Mundial de Saúde e que 

significa um excesso, uma superabundância de informações — nem todas precisas e 

verdadeiras — que acabam por dificultar que as pessoas encontrem fontes e orientações 

confiáveis quando precisam delas.  

O caminho que apontamos para seu combate é o da alfabetização midiática e 

informacional (MIL1), enquanto conjunto de competências e habilidades voltadas à formação 

de um pensamento reflexivo e um agir crítico, autônomo, criativo e responsável na relação dos 

sujeitos com os meios de comunicação (acesso, fruição, produção e compartilhamento). Tal 

preceito se ampara nas discussões sobre a educação midiática estabelecidas pela Unesco 

(Grizzle, 2013) e que aqui conjugamos às abordagens latino-americanas e à literacia midiática. 

Nosso interesse foca, em especial, nas potencialidades da MIL nos observatórios de mídia e 

imprensa (OMI) entendidos como instrumentos de media accountability, e que possuem entre 

uma de suas funções,  alfabetizar midiaticamente o público (Damas & Christofoletti, 2006). 

Para isso, discutimos os dados levantados pela pesquisa de doutoramento sobre a literacia 

midiática em OMI brasileiros e portugueses (Parente, 2019), por meio da pesquisa exploratória 

e entrevistas, que nos demonstra práticas possíveis para o enfrentamento da desinformação.  

 

 

 
1 Empregamos neste artigo a abreviação em língua inglesa do termo media and information literacy.   
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Alfabetização midiática e informacional e o combate à desinformação 

Quando aventamos as possibilidades de inter-relação entre os campos da Comunicação e da 

Educação, encontramos enquanto uma das práticas mais consolidadas a educação para a 

comunicação. Ainda que possa ser referida por outros termos, de maneira geral é possível 

identificá-la, sobretudo, como “... ações voltadas para o estudo e a compreensão do lugar que 

os meios de comunicação ocupam na sociedade ...” (Soares, 1999, p. 28). 

Ao longo do último século, essas experiências passaram a ganhar o status de políticas 

educativas, sobretudo em países europeus e norte-americanos. Sustentamo-nos, neste artigo, 

na caracterização da educação para a comunicação com base nas particularidades latino-

americanas e portuguesas, na literacia midiática e nas diretrizes estabelecidas pela Unesco, 

tendo em vista tanto a conjuntura das experiências dos observatórios de mídia e imprensa 

brasileiros e portugueses quanto as competências e habilidades gerais de alfabetização 

midiática e informacional no combate à desinformação.  

No que concerne à educação midiática em âmbito global, há de se destacar as 

iniciativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco 

desde meados do século XX. Temos como exemplo a Declaração de Grünwald2, em 1982, que 

reivindicou aos países, no reconhecimento de suas obrigações, o desenvolvimento de 

programas de mídia-educação. Em 2013, a entidade publicou as Diretrizes Políticas e 

Estratégicas em Literacias de Mídia e Informação, onde apresentou as abordagens de seu 

conceito mais atual de alfabetização midiática e informacional (MIL), cujas políticas e 

estratégias incluem diversos tipos de aquisição de competências que vão do acesso às notícias 

à alfabetização em mídias sociais (Grizzle, 2013).  

Ao mirarmos para as características da MIL nos países-sede dos observatórios de mídia 

e imprensa analisados, notamos que, para além das sistematizações globais, são as 

especificidades do contexto em termos culturais, sociais, políticos e econômicos que 

direcionam as ações e reflexões da área. Na América Latina, observamos que a educação para 

a comunicação tem início em uma perspectiva mais próxima ao moralismo e às questões 

ideológicas, tendo em vista a conjuntura das ditaduras militares na metade do século passado, 

principalmente no Cone Sul e também as abordagens das pesquisas comunicacionais. Foram 

as atividades desenvolvidas por centros de estudo e movimentos populares que permitiram um 

novo delineamento da educação para a comunicação, com base em novos olhares sobre o 

processo comunicacional, especialmente a recepção. Muitas são as vertentes e orientações que 

encontramos nas propostas latino-americanas que se desdobram para um sem número de 

termos e conceitos empregados para sua definição  — no Brasil, especialmente a 

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

http://milobs.pt/wp-content/uploads/2018/06/Declaracao-de-Grunwald.pdf
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educomunicação —, mas que se convergem no objetivo de formar sujeitos críticos, ativos e 

criativos em suas variadas relações com o universo comunicacional na garantia de sua 

cidadania comunicativa.  

Como damos sentido ao mundo a partir da leitura que dele fazemos e do olhar que 

colocamos sobre as coisas – atualmente bastante mediatizados - precisamos que esse olhar 

seja mais consciente em relação às leituras e mensagens que fazemos e recebemos 

diariamente dos meios. E uma das possibilidades para que haja essa criticidade e consciência 

nessa relação mediatizada é a partir de uma literacia midiática alinhada a novas formas de 

pedagogia mais reflexivas e que levem em consideração a complexidade das práticas de 

leitura. 

Buckinghan (2003) usa o conceito de educação para a mídia como o ensino-

aprendizagem acerca da mídia, enquanto a literacia midiática seria o conhecimento e as 

competências adquiridas após a educação para a mídia. Já a Comissão Europeia usa o termo 

literacia midiática, mas incorporando os objetivos da educação para a mídia como entende 

Buckinghan (Pinto et al., 2011). Mas afinal, o que seria literacia midiática? Pinto, Pereira, 

Pereira e Ferreira (2011, p. 148) nos dão um conceito a partir do documento Educação para os 

Media em Portugal:  

O conjunto de processos, conteúdos e iniciativas tendentes a promover o uso 

esclarecido, a compreensão crítica e a atitude activa e criativa face à informação e aos 

media. Um trabalho a este nível envolve também o desenvolvimento de capacidades de 

produção, criação e expressão e a promoção de competências relacionadas com a 

pesquisa, selecção, análise, organização, contextualização e utilização da informação 

relevante para as situações do quotidiano e da participação da vida social. Nesse 

sentido, visa favorecer uma melhor comunicação e uma cidadania mais consciente e 

participativa. 

Damos agora atenção às características de nosso ecossistema midiático-informacional 

que levam à desordem informacional, como fenômeno sobressalente na contemporaneidade, 

na qual a alfabetização midiática e informacional desempenha papel fundamental. Claire 

Wardle e Hossein Derakhshan (2017), em relatório publicado pelo Conselho Europeu, explicam 

tal fenômeno com base na seguinte tripartição: sua tipologia, suas fases e os seus elementos, 

e sugerem certos questionamentos para a sua compreensão. O primeiro refere-se à relação do 

conteúdo informacional com a factualidade e a intencionalidade, distinguindo-o entre a 

informação falsa criada para o prejuízo de outrem daquela sem esta intenção e também os 

discursos de ódio. Portanto, é importante reconhecer os agentes da informação, seu 

envolvimento em organizações, suas motivações e, inclusive, como são empregados recursos 

tecnológicos de automatização de ações humanas. Acerca das mensagens, é pertinente 
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indagar sobre sua credibilidade e precisão informacional, sua duração, os temas levantados e 

até seu aspecto legal. Quanto às audiências, as reflexões voltam-se à interpretação da 

informação e as consequentes ações que dela derivam. 

 Em suma, no entendimento do ecossistema informativo é preciso avaliar as fases da 

informação em correlação aos diferentes elementos que as compõem e suas motivações, pois, 

“somente avaliando a desordem informacional desta maneira podemos começar a entender 

suas nuances” (Wardle & Derakhshan, 2017, p.23). Assumimos que tal avaliação desdobra-se 

para a formação da atitude crítica, direcionada pelas competências e as habilidades de 

alfabetização midiática e informacional.  

Em suas propostas de MIL para o combate à desinformação e às informações 

incorretas, Magda Abu-Fadul (2019, p.75) nos fala do desenvolvimento de um rol de aptidões 

para um “julgamento reflexivo proposito”, que abrangeria a análise, a interpretação, a 

avaliação, a autorregulação, a inferência e a explicação por parte das audiências.  Este 

julgamento estaria sustentado por estratégias de aprendizagem voltadas à desconstrução dos 

elementos noticiosos em diferentes suportes (imprensa, radiodifusão e on-line), com ênfase no 

reconhecimento de sua credibilidade e levantamento de fontes.  

Neste sentido, nos parece sensato considerar a alfabetização midiática e informacional, 

enquanto habilidade para a vida contemporânea e aprendizagem a ser trabalhada ao longo 

dela, como recurso para o combate da desordem informacional. Nisto reside a premissa de 

envolvimento de diferentes setores para construção de uma sociedade letrada midiaticamente, 

sejam elas as instâncias públicas, como governos e seus programas educacionais, ou 

organizações sociais. Mirar estes outros lugares como potenciais instâncias de MIL, é o que 

direciona a presente pesquisa para o papel dos observatórios de imprensa e mídia.  

 

Metodologia  

O objetivo da pesquisa com os observatórios de mídia e imprensa foi a realização de um 

estudo exploratório no Brasil e em Portugal, para a identificação de ações de alfabetização 

midiática e informacional e suas potencialidades para o combate è desinformação, tendo como 

base o desenho metodológico traçado por Parente (2019) em sua tese de doutoramento.  

Neste caso, foi realizada a pesquisa documental e revisão bibliográfica a partir de 

palavras-chave em português, espanhol, francês e inglês (nos repositórios da UM  e B-

ON/RCAPP) e, ainda, em Grupos de Pesquisa no Diretório do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Brasil), faculdades de comunicação, redes de 

observatório, grupos de crítica midiática, sites, blogues e redes sociais, entre outros espaços. 

A busca se deu entre 2002 e 2017, 15 anos a partir do Fórum Social Mundial de 2002, no qual 
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Ignacio Ramonet, então diretor do Le Monde Diplomatique, estimula a criação de observatórios 

de mídia e imprensa pelo mundo. Com um atraso na tese, porém, foi incluído o ano de 2018. 

Foram feitas ainda 42 entrevistas em profundidade a partir de contatos feitos 

pessoalmente, por Skype, Whatsapp (áudio e vídeo) e a partir de e-mails trocados (a critério 

do entrevistado) e, após a coleta de dados, usada a análise de conteúdo. 

Para chegar à amostra foram elencados alguns critérios: fazer parte da RENOI – Rede 

Nacional de Observatórios de Imprensa; e/ou fazer parte do Diretório de Grupos do Cnpq ou 

de alguma universidade; e/ou ter sido indicado por algum dos observatórios e/ou constarem 

de seus sites em links ou parcerias. O resultado foi um total de 25 observatórios brasileiros e 

10 portugueses, sendo que, ao fazer a análise sobre sua relação (ou não) com a literacia 

midiática, optou-se por fechar em quatro portugueses, tendo em vista que um estava sem 

atualização e os outros ainda não tinham tido um lançamento oficial. Da mesma forma, foram 

suprimidos da análise três observatórios do Brasil que haviam descontinuado suas atividades, 

o que totalizou 26 observatórios de mídia e imprensa analisados em relação à alfabetização 

midiática e informacional e o combate à desinformação.  

 

Perfil dos observatórios analisados 

Antes de apresentarmos o perfil dos observatórios de mídia e imprensa analisados, 

entendemos ser necessária uma breve contextualização teórica sobre os mesmos. À luz do que 

defende Bertrand (2002), são necessárias iniciativas que assegurem a responsabilização dos 

meios de comunicação, sendo estas por ele denominadas como Meios de Assegurar a 

Responsabilidade Social das Mídias (MARS) ou  instrumentos de media accountability — no 

sentido de se trabalhar um olhar mais crítico e consciente sobre os meios de comunicação — 

diferenciando-se substancialmente da censura. São exemplos de MARS publicações 

especializadas, ouvidorias, conselhos de imprensa e observatórios de mídia e imprensa, 

objetos de estudo deste trabalho. Um observatório de mídia e imprensa (OMI) é, para Ortiz 

Leiva e López Jiménez (2002), “um laboratório de experimentação para analisar meios 

massivos de comunicação e seus efeitos diretos na sociedade”. Os OMI se orientam, então, 

para a crítica midiática ou a “revisão crítica da atividade dos meios”, conforme nos explicam 

Damas e Christofoletti (2006, p. 152).  

 Para o estudo, foram levantados 26 OMI, sendo quatro portugueses (Tabela 01) e 22 

brasileiros (Tabela 02). Cabe retomarmos que à época da pesquisa, finalizada em 2018, cinco 

observatórios seriam lançados em Portugal — Observatório da Deontologia do Jornalismo; 

Observatório da Diversidade e Pluralismo; Observatório do NetAtivismo; Observatório Media e 

Família e Observatório da Inovação nos Media e Indústrias Criativas —, além da desatualização 

do Observatório da Imprensa, que não configuraram entre os analisados.  
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Do total, 13 (50%) trazem propostas diretamente ligadas à alfabetização midiática e 

informacional. No entanto, os dados levantados demonstram que a outra metade não deixa de 

abordar questões que tangenciam a literacia midiática como será discutido mais adiante. 

Destacamos aqui o MILObs - Observatório sobre Media, Informação e Literacia3, com sede em 

Portugal, por ser o único que possui a MIL como foco. Tal fato se fundamenta pela  literacia 

midiática estar no plano estratégico do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, da 

Universidade do Minho, assim como a ideia de um observatório voltado a essa área ter 

começado em 2011, com o 1º Congresso Literacia Media e Cidadania, organizado por essa 

instituição e seus parceiros do Grupo Informal sobre Literacia Mediática – GILM e que teve 

como documento final a Declaração de Braga4, na qual se encontra a sugestão de criação de 

um observatório para fomento à literacia midiática.  

 

Tabela 1: Observatórios portugueses analisados 

Nome Criação Lócus MIL 

MILObs – Observatório 

sobre Media, Informação e 

Literacia  

2018 Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade - 

Universidade do Minho  

Sim 

POLObs - Observatório de 

Políticas de Comunicação e 

Cultura  

2018 Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade 

da Universidade do Minho 

Não 

OBERCOM – Observatório 

da comunicação  

1999 Palácio Foz (Associação 

sem fins lucrativos com 

vínculos ao poder público)  

Não 

OBCIBER– Observatório do 

Ciberjornalismo  

2008 Polo da Universidade do 

Porto do CIC.Digital  

Não 

Fonte: Parente & Lopes (2020) 

 

 

 

 

 

 

 
3 http://milobs.pt/ 
4http://milobs.pt/wp-content/uploads/2018/06/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Braga-de-Literacia-dos-Media.pdf 

http://milobs.pt/
http://milobs.pt/wp-content/uploads/2018/06/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Braga-de-Literacia-dos-Media.pdf
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Tabela 2: Observatórios brasileiros analisados 

Nome Criação Lócus MIL 

Monitor de Mídia - Pesquisa, Crítica 

de Mídia e Mídia-Educação  

2001 Univali  Sim 

Observatório da comunicação 

pública – Obcomp 

2013 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Não 

ObjETHOS - Observatório da Ética 

Jornalística 

2009 Departamento de Jornalismo e do Programa 

de Pós-Graduação em Jornalismo da 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Sim 

Observatório de Mídias  2011 Universidade Estadual de Maringá  Sim 

Observatório da Mídia - Direitos 

Humanos, Políticas, Sistemas e 

Transparência  

2009 Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

e Territorialidades da Universidade Federal do 

Espírito Santo 

Sim 

Observatório da Qualidade no 

Audiovisual 

2013 Grupo de Pesquisa Comunicação, Arte e 

Literacia Midiática da Universidade Federal de 

Juiz de Fora  

Sim 

Observatório de Publicidade e 

Sociedade 

2018 Universidade Federal de Mato Grosso  Sim 

Observatório de Publicidade 

Expandida 

2016 Universidade Federal Fluminense e 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Sim 

Plural - Observatório de 

Comunicação e Cidadania 

2010 Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação da Universidade Estadual 

Paulista 

Não 

Canal da Imprensa  2002 Centro Universitário Adventista de São Paulo  Não 

Observatório do Direito à 

Comunicação  

2007 Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação 

Social  

Não 

Observatório de Mídia  2017  Disciplina de Deontologia do Jornalismo da 

Universidade Estadual Paulista  

Não  

Observatório de Comunicação, 

Liberdade de Expressão e Censura - 

Obcom 

2012 Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo 

Não 

Observatório da Imprensa  1996 Instituto para o Desenvolvimento do 

Jornalismo 

Não 

Observatório de Economia e 

Comunicação - Obscom  

1994 Universidade Federal de Sergipe Não 

Observatório da Mídia Paraibana  2009 Associação da sociedade Sim 

Observatório de Mídia, Gênero, 

Democracia e Direitos Humanos - 

OBMÍDIA 

2015 Departamento de Comunicação da 

Universidade Federal de Pernambuco 

Sim 

Programa de Pesquisa em 

Qualidade, Inovação e Tecnologia 

Aplicada ao Jornalismo - QUALIJOR 

2003 Universidade Federal de Sergipe  Não 

Observatório de Pesquisas 

Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino 

- Opaje 

2013 Pró-reitoria(s) de Graduação, de Pesquisa e 

de Extensão e Cultura da Universidade 

Federal do Tocantins  

Sim 
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SOS Imprensa  1996 Universidade de Brasília  Sim 

ANDI - Comunicação e Direitos 1993 Organização Não-Governamental Sim 

 AMARU - Observatório Latino 

Americano de Comunicação, Mídias 

e Direitos Humanos 

2017 Universidade Federal do Rio Grande do Norte  Sim 

Fonte: Parente & Lopes (2020) 

 

De modo geral, os dados levantados permitem o reconhecimento dos seguintes eixos 

analíticos dos observatórios de mídia e imprensa: objetivos, modos de atuação, funções, foco e 

interlocutores privilegiados. Quanto aos objetivos, são elencados a melhoria na qualidade dos 

medias e do jornalismo; a escuta e o diálogo com os públicos; a promoção da cidadania e dos 

direitos humanos e o desenvolvimento da alfabetização midiática e informacional. São 

identificados como interlocutores privilegiados a sociedade (escola, associações, ong, 

comunidades); o Estado (instâncias centrais, regionais e locais); os meios de comunicação 

(clássicos e novos operadores mediáticos); centros de pesquisa, outras entidades e parceiros. 

As funções e/ou foco de ações dos observatórios se dividem entre o estudo e a análise; a 

publicação e a divulgação; a informação e a formação; a mobilização e a pressão. Seus modos 

de atuação abrangem a análise das mídias e do campo mediático; a publicação de informação 

relevante e a facilitação do seu acesso, o desenvolvimento de projetos e programas de 

formação de públicos; ações e campanhas de ativismo (Parente, 2019). Interessa-nos, deste 

rol, as ações ligadas à alfabetização midiática e informacional e suas potencialidades no 

combate à desinformação, tema que discutiremos a seguir.  

 

Observatórios, MIL e a desordem informacional  

A análise das ações de alfabetização midiática e informacional e as potencialidades abertas ao 

combate à desinformação são sistematizadas na relação dos observatórios com a MIL em três 

níveis (Tabela 03). A tripartição se sustenta tanto nas falas de seus coordenadores, como nos 

dados coletados em seus sites, redes sociais, blogues ou ainda no momento de seu 

lançamento e leva em conta seus objetivos, modos de atuação, funções, foco e interlocutores 

privilegiados, apresentados anteriormente.  
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Tabela 3: Alfabetização midiática e informacional nos observatórios luso-brasileiros 

Nível Indicadores  Observatórios  

1 

Informação e 

iniciativas 

indiretamente 

relevantes  

OberCom (PT), ObCiber (PT), Obcom (BR), Obscom (BR), 

Obcomp (BR), Qualijor (BR), Canal da Imprensa (BR), Plural 

(BR) e Observatório da Imprensa (BR). 

2 

Informação e 

iniciativas direta e 

explicitamente 

relevantes 

POLObs (PT), Opaje (BR), Observatório de Mídia (BR), 

Observatório do Direito à Comunicação (BR). 

3 

Ações de alfabetização 

midiática e 

informacional próprias 

ou em parceria 

MILObs (PT), OBMÍDIA (BR), AMARU (BR), Observatório da 

Mídia (BR), Observatório de Mídias (BR), ObjETHOS (BR), 

Observatório da Qualidade Audiovisual (BR), Observatório da 

Mídia Paraibana (BR), Observatório de Publicidade e Sociedade 

(BR), Observatório de Publicidade Expandida (BR), ANDI (BR), 

SOS Imprensa (BR) e Monitor de Mídia (BR). 

Fonte: Adaptado pelas autoras de Parente (2019) 

 

No primeiro nível encontramos os OMI que divulgam informações e promovem 

iniciativas indiretamente ligadas à alfabetização midiática e informacional, na exemplificação 

do OberCom5, cujas publicações e os estudos sobre a literacia em Portugal podem ser 

utilizados como materiais e fontes de pesquisa para atividades de educação midiática ou do 

Observatório da Imprensa, que no Brasil atua fortemente na análise dos conteúdos e 

informações circulantes nos veículos de comunicação, tais como a atual discussão sobre 

representatividade e racismo na mídia nacional.  

Temos, nesta vertente, a potencialidade do entrecruzamento entre as ações dos 

observatórios e a MIL, ainda que estas últimas não estejam ligadas ao seu escopo de maneira 

direta.  É o que destacamos, por exemplo, dos objetivos do Canal da Imprensa: “analisar e 

criticar o papel da imprensa em diferentes especializações e áreas e, por meio do relato 

jornalístico, discutir o impacto da mídia sobre a sociedade”. Ademais, entendemos que, como 

consequência da crítica midiática realizada pelos OMI, há a possibilidade do desenvolvimento 

de habilidades e competências múltiplas em torno da alfabetização midiática e informacional, a 

partir da qual a sociedade poderia analisar, comentar e aprender com os erros; saber quem faz 

a crítica, mas também como ela é feita. 

Os OMI que se encontram no segundo nível de relação com a alfabetização midiática e 

informacional são aqueles cujo trabalho é tido como relevante para a área, o que pode ser 

 
5 Disponível em https://obercom.pt/ 

https://obercom.pt/
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explicitado pelas atividades desenvolvidas no Observatório do Direito à Comunicação6, ligado 

ao coletivo Intervozes. Trata-se de um espaço tido como referência para o debate da cidadania 

comunicativa no Brasil. As discussões ali engendradas destacam a importância da formação da 

sociedade para o uso das ferramentas comunicacionais e para o reconhecimento de sua 

contextualização política e social.  

O manual Empoderamento Digital7 foi citado por Jonas Valente, integrante do coletivo 

entrevistado, como exemplo de reflexão sobre o direito à comunicação no cenário digital da 

internet e das novas tecnologias. Em suas palavras, “a gente está discutindo proteção de 

dados, plataforma e esta discussão da educação para a mídia reaparece agora com esse 

debate de fake news, que inclusive não é um conceito adequado”, destacando que o esforço do 

observatório faz parte de uma estratégia do Intervozes em problematizar e apontar soluções 

para os desafios contemporâneos do universo comunicacional e suas políticas. Em suma, ainda 

que a alfabetização midiática e informacional não se faça presente em ações direcionadas a tal 

fim, a mesma relaciona-se às abordagens de tais OMI ou ainda se encontram no horizonte de 

perspectivas futuras.    

Neste sentido, ressaltamos o entendimento compartilhado pelos coordenadores 

entrevistados sobre a alfabetização midiática e informacional nestes espaços.  Além daqueles 

que já desenvolvem trabalhos nesta área (vide tabela 03), os demais citaram a MIL 

espontaneamente como uma função dos observatórios, mesmo que os dados levantados em 

sites, redes sociais e blogues não explicitem tal objetivo. Destacamos a afirmação reiterada de 

que mesmo que não haja o viés da educação midiática, a análise da mídia promovida pelos 

observatórios já estaria, de certa forma, contribuindo para ela.  

É o que salienta Josenildo Guerra, responsável pelo QUALIJOR, ao explicar que as 

atividades dos observatórios é quase que espontaneamente uma ação de educação para a 

comunicação: “quando ele produz uma crítica, uma análise, em alguma medida elas estão 

contribuindo para que o público possa conhecer um pouco mais o sistema e a atividade da 

mídia e desenvolver uma capacidade mais apurada de análise dos produtos midiáticos”. 

Pensamento este que converge para a importância dos Meios para Assegurar a 

Responsabilidade Social das Mídias e, neste caso específico, os observatórios, trazida por 

Bertrand (2002), na apresentação da “maquinaria da mídia” de forma transparente. Algo que 

contribui não só para a formação de cidadãos mais alfabetizados midiaticamente e que podem 

vir a mudar seu consumo e fruição midiáticos criticamente e criativamente, como também 

promover a melhoria da qualidade dos meios de comunicação e no combate à desinformação. 

 
6 Disponível em http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/ 
7 Disponível em https://intervozes.org.br/publicacoes/direito-a-comunicacao-e-internet-o-empoderamento-digital-
como-garantia-desse-direito-no-ambiente-online/ 

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/
https://intervozes.org.br/publicacoes/direito-a-comunicacao-e-internet-o-empoderamento-digital-como-garantia-desse-direito-no-ambiente-online/
https://intervozes.org.br/publicacoes/direito-a-comunicacao-e-internet-o-empoderamento-digital-como-garantia-desse-direito-no-ambiente-online/


// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 11 // 2020 //  32 

A justificativa para um não envolvimento direto com a educação midiática sugere a 

revisão logística nos modos de atuação dos OMI. Observa-se, em certas falas, a noção de que 

os observatórios não conseguiriam realizar sozinhos a educação midiática, sendo necessárias 

parcerias para sua potencial efetivação. Os dados levantados dão conta que a formação cidadã 

a ser empreendida em ações de MIL nos observatórios sustenta-se nas articulações com 

associações, movimentos sociais, universidades, instâncias do Estado, jornalistas, meios de 

comunicação e os próprios cidadãos, no comprometimento com a qualidade e a accountability 

para seu público. O que se percebe é que, inclusive pela natureza do escopo de seu projeto, 

aqueles OMI que desenvolvem ações de alfabetização midiática e informacional acabam por 

ampliar seu público, indo além dos muros das universidades ou dos lócus que os abrigam.  

Voltemo-nos agora para as ações de tais observatórios concentrados no terceiro nível 

de relação com a alfabetização midiática e informacional e as suas potencialidades para o 

combate à desinformação. A pesquisa demonstra que as atividades de MIL mais comumente 

identificadas foram:  

I) Oficinas de debates e leitura crítica da mídia em escolas e movimentos sociais diversos;  

II) Monitoramento de determinando tema na mídia e posterior análise sobre eventual 

violação aos direitos humanos, processo no Ministério Público e acompanhamento 

do processo, dos julgamentos e resultados;  

III)  Educação voltada à cidadania, com discussões sobre representação, racismo, 

homofobia e preconceitos em geral, a partir do estudo de publicidade, novelas e 

produções audiovisuais;  

IV)  Análise de programas de rádio/podcasts e audiovisuais, mas também produção de 

programas e atuação nas redes sociais não apenas mostrando como é certo fazer, 

mas levantando bandeiras em prol da qualidade do jornalismo.  

No contexto português, vale a pena destacar o pioneirismo do MILObs, enquanto 

observatório ligado diretamente à literacia midiática, a começar pelo seu nome Observatório 

Media, Informação e Literacia. A ideia inicial do observatório era de que ele fosse uma espécie 

de ponto de encontro de quem estuda ou se interessa pelo tema, assim como repositório de 

materiais a serem usados por pesquisadores, estudantes e sociedade em geral. Um espaço de 

pesquisa, encontros, atividades, inspiração. No contexto atual de pandemia, o MILObs tem 

conseguido cumprir com sua missão não apenas com o que já vinha disponibilizando, mas com 

seções como “Media em Casa”, em parceria com o GILM – Grupo Informal sobre Literacia 

Mediática, oferendo semanalmente atividades que buscam promover literacia midiática para 
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crianças. Dentre elas há uma especificamente voltada ao combate à desinformação, cujo 

objetivo é identificar os tipos de “notícias falsas” com base em recursos explicativos8.  

Rogério Christofoletti, um dos responsáveis pelo Observatório da Ética Jornalística - 

objETHOS, assume que a qualidade e o aperfeiçoamento da mídia, bem como a educação 

midiática dos públicos são dois objetivos de um OMI. Em sua entrevista, o pesquisador lembra 

de ter trazido a discussão da MIL nos observatórios há mais de uma década e que esta é uma 

questão que se mantém atual e efetiva: “no contexto das fake news e na possibilidade de 

estarmos vivendo um refluxo da mídia — o que eu chamo de problema de assimilação da 

crítica — a literacia midiática é cada vez mais importante e necessária”. 

Tal entendimento se concretiza no projeto desenvolvido com estudantes do ensino 

médio (secundário) em escolas públicas de Florianópolis, Santa Catarina, promovido pelo 

objETHOS. Coordenado por Samuel Lima, o objETHOS nas escolas promove debates com os 

adolescentes sobre o papel e práticas da mídia situados no contexto dos educandos. À época 

da pesquisa, haviam sido discutidas questões como representações de gênero, violência 

urbana e erros de imprensa. Em setembro de 20199, a desordem informacional foi tema de 

uma das ações, que englobou o reconhecimento do fenômeno no contexto dos estudantes e a 

apresentação de estratégias de combate à desinformação como, por exemplo, o papel das 

agências de fact-cheking.  

É importante retomarmos aqui as discussões sobre MIL e o combate à desinformação 

no intuito de refletirmos sobre as potencialidades abertas nas ações identificadas. De modo 

geral, nos parece que ao empreender atividades de análise crítica da mídia junto ao público, 

seja nas escolas ou em espaços não-formais de educação, os OMI trazem à luz questões que 

envolvem a compreensão da atual desordem informacional. Isto pois, o fomento ao 

“julgamento reflexivo propositivo”, do qual nos fala Abu-Fadul (2019) sobre conteúdos, 

agentes processos e fluxos de informação baseia-se justamente em propostas de 

desconstrução e reflexão das notícias, tal e qual são vistas ou, ao mínimo, propostas pelos 

observatórios.  

 

Conclusão 

O presente artigo teve por objetivo abordar os observatórios de mídia e imprensa como 

espaços de construção da alfabetização midiática e informacional no combate à desinformação. 

Para tanto, recorremos às discussões sobre o papel da MIL para superar a desordem 

 
8 Disponível em http://milobs.pt/recurso/tipos-de-noticias-falsas-como-identificar/ 
9 Disponível em https://objethos.wordpress.com/2019/09/17/objethos-nas-escolas-discute-o-fenomeno-das-fake-
news/ 

http://milobs.pt/recurso/tipos-de-noticias-falsas-como-identificar/
https://objethos.wordpress.com/2019/09/17/objethos-nas-escolas-discute-o-fenomeno-das-fake-news/
https://objethos.wordpress.com/2019/09/17/objethos-nas-escolas-discute-o-fenomeno-das-fake-news/
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informacional contemporânea, a caracterização dos observatórios enquanto instrumentos de 

media accountability e, por fim, as ações de literacia midiática nos observatórios brasileiros e 

portugueses. Nos encaminhamos então à reflexão propositiva que se volta às potencialidades 

vislumbradas nestes entrecruzamentos.  

Assumimos de antemão, que no atual ecossistema midiático informacional, o 

desenvolvimento da MIL é condição fundamental para que os cidadãos possam se orientar 

diante da infodemia e da desinformação. Isto, pois, entendemos que as competências e 

habilidades alcançadas a partir de uma educação para a comunicação não apenas fomentam a 

cidadania comunicativa como possibilitam o aguçamento de um pensamento reflexivo e de um 

agir crítico na relação dos sujeitos com os meios de comunicação e com os fluxos informativos. 

 Assim sendo, afirmamos a necessidade de mobilização de distintos agentes para que 

possibilidades de educação midiática se concretizem, para além de uma restrição aos espaços 

escolares e sem tampouco excluí-los, pelo contrário. Por isso, entendemos que os 

observatórios de mídia e imprensa são terrenos fecundos para tal efetivação, ao levarmos em 

conta a função que carregam, em especial no contexto latino-americano. Ademais, pelas 

potenciais parcerias que podem se articular, a exemplo entres escolas, universidades, 

jornalistas e movimentos sociais para o apontamento de caminhos para o combate à 

desinformação. Trata-se de pensar uma teia de colaborações e de ações, nas quais os 

observatórios possam, de fato, assumirem-se como instâncias educativas no horizonte do 

universo comunicacional.  

Neste sentido, trazemos as seguintes contribuições:  

• A responsabilidade da MIL não é apenas das escolas. Os observatórios de mídia e 

imprensa trazem essa questão à tona, mostrando a necessidade de uma consciência de 

corresponsabilização e parceria entre entre escolas, meios de comunicação e seus 

profissionais, observatórios e a sociedade. A ideia é que juntos, percebam e assumam 

seu papel em relação à democratização do conhecimento sobre os processos 

comunicacionais (analógicos e digitais) e cobrem uma mídia e uma imprensa de 

qualidade, transparente, ética e que leve em conta os direitos humanos e o interesse 

público. 

•  Da mesma forma que a sociedade e os meios estão cada dia mais apropriando-se do 

digital, cabe aos observatórios — acostumados a analisar apenas a imprensa tradicional 

— entrarem nesse mundo, sob o risco de ficarem obsoletos, assim como enfraquecerem 

suas ações de MIL, especialmente aquelas voltadas ao combate à desinformação. 

• Os observatórios poderiam ter publicações regulares, ensinando a sociedade a 

desconstruir as notícias e informações, como por exemplo, revelando como foram 

construídas e que fontes foram consultadas para o reconhecimento dos relatos falsos. 
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• Os observatórios conseguem alcançar suas melhores ações de MIL quando saem das 

universidades (onde a maioria se encontra), chegam às comunidades e dão início a um 

trabalho de escuta, de diálogo e horizontalização das relações, de trocas de saberes, 

fazendo possível as formações em MIL, respeitando a diversidade e o contexto local. 

Por fim, destacamos que: 

Não há como pensar a mídia e os processos comunicacionais se não levarmos 

em consideração os direitos humanos – e o direito à comunicação –, sem fazer com que 

os observatórios e seus parceiros percebam que os direitos estão interligados com a 

informação de qualidade acerca de temas fundamentais para a humanidade (Parente, 

2019, p. 279).  
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Resumo 

Este artigo busca compreender como os sites dos jornais G1, Folha de São Paulo, GaúchaZH e 

a agência de checagem Aos Fatos retrataram as fake news disseminadas via plataformas de 

redes sociais sobre a vereadora Marielle Franco, após sua morte. Foram realizados 

procedimentos metodológicos como a pesquisa bibliográfica e técnicas de análise de conteúdo 

para o estudo de caso. Foi possível constatar que as matérias publicadas pelos jornais foram 

importantes para desmentir os boatos criados contra Marielle Franco, e, além disso, pode-se 

perceber que, devido às rotinas agitadas das redações, as agências de fact-checking se tornam 

aliadas na precisa apuração dos fatos. 

 

Palavras-chave: jornalismo; fake news; fact-checking; Marielle Franco. 

 

 

Abstract 

This paper aims to comprehend how has the journalistics websites G1, Folha de São Paulo, 

GaúchaZH and the fact-checking agency Aos Fatos reported fake news on social networks 

websites about the councilwoman Marielle Franco, after her death. For this assessment would 

be achievable, methodological procedures were carried out, such as a bibliographic search and 

content analysis technique for the case study. By the end, it is clear that the published articles 

by newspapers were important to uncover the rumors created against Marielle Franco. At last, 

it was even possible to verify that duo to the busy routine of editorial offices, the fact-checking 

agencies became a strong partner when dealing with accurate facts analysis.  

 

Keywords: Journalism. Fake News. Fact-checking. Marielle Franco. 
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Introdução 

O termo fake news ganhou destaque após as eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 

2016, quando os apoiadores e Donald Trump, então candidato pelo Partido Republicano, 

propagaram notícias falsas sobre a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, que 

acabou derrotada. No Brasil, um dos casos de grande repercussão relativo às notícias falsas foi 

o do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista, 

Anderson Gomes, ocorrido em 14 de março de 2018. Menos de um dia após a morte deles, 

uma série de notícias falsas começou a circular nas redes sociais.  

De acordo com o Google Trends1, selecionando a data de até uma semana após a morte 

de Marielle, é possível encontrar termos como “marielle franco marcinho vp” e “marielle 

comando vermelho” como as mais procuradas do período, que relacionam a vereadora ao 

tráfico de drogas. Ainda, segundo o mecanismo de busca, essas buscas estiveram em 

ascensão, ou seja, “um aumento muito relevante, provavelmente devido a consultas novas 

que tiveram nenhuma ou poucas pesquisas anteriores”2.  

Segundo uma reportagem publicada no site do G13, uma das notícias falsas de que a 

vereadora era ligada ao tráfico de drogas foi compartilhada mais de 360 mil vezes. Esse 

volume de informações desencontradas fez com que renomados portais e agências de notícias 

escrevessem matérias desmentindo os fatos. Todos os dados verificados pela agência de 

checagem Aos Fatos, por exemplo, foram desmentidos.  

Com as plataformas de redes sociais, as notícias falsas se propagam com ainda mais 

facilidade. Somente o Facebook conta com mais de 127 milhões de usuários ativos mensais no 

Brasil. O dado, divulgado no site do jornal Folha de São Paulo4, no dia 12 de fevereiro de 2020, 

mostra ainda que a companhia conta com cerca de 2,5 bilhões de usuários em todo o mundo. 

Cabe ressaltar que as fake news não são apenas aquelas absurdas e com manchetes 

sensacionalistas. Autores como Zarzalejos (2017), D’Ancora (2018) e Seibt (2019) definem 

que a desinformação busca formar a opinião do leitor sobre determinado assunto, ao utilizar 

um fundo de verdade mesclado a dados inexatos ou inventados. Trazer esse tema para o 

centro das discussões pode propiciar para a teoria e a prática uma forma de encontrar meios 

de, cada vez mais, eliminar essas notícias das timelines.  

 

A produção e circulação de notícias nos sites de redes sociais 

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. Cerca de 140 milhões de brasileiros utilizam essas 

 
1 Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra os termos de busca mais procurados em um passado 
recente. A ferramenta apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é procurado em várias 
regiões do mundo, nos mais diversos idiomas. Disponível em: http://bit.ly/2JIeByO>. Acesso em: 15 mai. 2019.   
2 Disponível em: <http://bit.ly/2JIeByO>. Acesso em: 15 mai. 2019.   
3 Disponível em: <https://glo.bo/2Hdp03v>. Acesso em: 13 ago. 2018.   
4 Disponível em: <https://folha.com/w3mschk2>. Acesso em: 14 jul. 2020.   
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redes5, como mostra o relatório Digital in 2019, promovido pela agência We Are Social em 

parceria com a plataforma Hootsuite. Para Tomaél, Alcará e Chiara, “redes sempre pressupõem 

agrupamentos, são fenômenos coletivos, sua dinâmica implica relacionamento de grupos, 

pessoas, organizações ou comunidades, denominados atores” (2005, p. 94). 

 Os brasileiros estão lendo cada vez mais notícias online. Essa afirmação foi divulgada 

em 2019, em uma pesquisa6 realizada pelo Reuters Institute, em parceria com a University of 

Oxford. De acordo com a publicação, 77% dos entrevistados brasileiros leem notícias no 

smartphone e 53% usam o WhatsApp para isso. A pesquisa ainda aponta que a confiança nas 

notícias em geral é de 48%, porém, apenas 31% confiam no que leem nas redes sociais. A 

pesquisa aponta que o nível de confiança nas notícias apresentou uma queda de 11% em 

relação ao ano anterior, motivadas pelo período eleitoral polarizado de 2018. O instituto afirma 

que os brasileiros demonstraram o nível mais alto da pesquisa de preocupações sobre a 

disseminação de informações erradas e desinformação. 

De acordo com Recuero, os sites “não são, por si, redes sociais. Eles podem apresentá-

las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, apenas sistemas. São os 

atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem essas redes” (2009, p. 103). Pela 

ampla capacidade de produção e circulação de conteúdo, Recuero (2009) afirma que os sites 

de redes sociais são produtores de informação e também de capital social. Para a autora, 

existem dois tipos de capital social: os que são construídos na rede social e os que são 

apropriados pelos atores sociais.  

Recuero (2009) destaca que os atores sociais não têm o mesmo comprometimento com 

a informação como os jornalistas, mas ajudam a “mobilizar pessoas, a construir discussões e 

mesmo, a apontar diversidades de pontos de vista a respeito de um mesmo assunto” 

(Recuero, 2009, p. 11). Nesse cenário, os usuários das redes sociais não querem apenas ler o 

conteúdo, mas sim fazer parte dele com comentários, avaliações e contribuições, cobrando que 

o jornalismo seja mais interativo (Zago, 2014, p. 47). 

A evolução da tecnologia e a facilidade de publicação com o surgimento das redes 

sociais permitiram que não apenas jornalistas fossem produtores de conteúdo noticioso, mas 

também abriu portas para que qualquer pessoa o fizesse. Com essa pluralidade das 

informações, rompeu-se com a ideia de que apenas os jornalistas e editores definam o que é 

pauta.  

Nesse sentido, Wardle (2018)7 alerta que a presença da desinformação e da propagação 

de informações equivocadas estão funcionando como ferramentas para aproveitar as divisões 

partidárias, reforçar posicionamentos e causar estragos para a imagem do adversário. As 

 
5 Disponível em: <https://bit.ly/2ZrRLTk>. Acesso em: 08 abril. 2019.   
6 Disponível em: <https://bit.ly/2B0RqxE>. Acesso em: 14 jul. 2020. 
7 Disponível em: <https://bit.ly/3gOAqK8>. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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conclusões da autora foram obtidas após uma análise do First Draft8 na propagação de 

conteúdos sobre as eleições brasileiras de 2018 e nos midterms9 dos Estados Unidos, no 

mesmo ano. A autora ressalta que a análise de conteúdos estava focada não em textos ou 

artigos jornalísticos, mas sim em compartilhamentos de postagens via Facebook, Twitter, 

Instagram e WhatsApp. “Nos dois países, nós vimos conteúdos agrupados em torno de quatro 

elementos chaves: integridade eleitoral, imigração, ódio (na forma de anti-semitismo, 

misoginia, e racismo), e teorias da conspiração sobre redes mundiais de poder.”10 (Wardle, 

2018, online).  

A agilidade na circulação de notícias e a abundância dessas informações gera um 

problema: cria-se uma competição para ver o que estará no topo das timelines dos usuários. 

Então, é necessário capturar e manter a atenção das pessoas nos sites de redes sociais. Zago 

e Silva, a partir do estudo de Davenport & Beck (2000), refletem que “despertar a atenção, 

tornando claro e objetivo o valor da informação que circula, é o primeiro passo para que seu 

consumo ocorra” (Zago & Silva, 2014, p. 8). 

Com as plataformas de redes sociais, temos também a recirculação do conteúdo 

jornalístico, que se dá quando os usuários dessas redes reproduzem, compartilham ou 

escrevem comentários sobre o que foi publicado. Assim, além das pessoas que seguem os 

perfis e páginas dos veículos de mídia, os amigos desses usuários que interagiram com esse 

conteúdo também se tornam propensos a recebê-lo em suas timelines e assim por diante.  

Essa circulação de conteúdo não é apenas de informações verdadeiras: muitas vezes as 

fake news estão presentes. De acordo com uma matéria publicada no site da Folha de São 

Paulo, em fevereiro de 2018, mostra que as notícias falsas e sensacionalistas estão ganhando 

mais engajamento nas redes sociais do que o jornalismo profissional11. A pesquisa feita pela 

própria Folha analisou 21 páginas conhecidas por compartilhar fake news e 51 de jornalismo 

profissional, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. A pesquisa teve conclusões que as 

interações com as páginas não jornalísticas cresceram 61,6%.  

 

Fake news e fact checking  

Apesar das fake news serem tão antigas quando os veículos de comunicação de massa 

(Araujo, 2016), os estudos acadêmicos sobre o tema não a acompanharam desde seu início. 

Mas, após as eleições de 2016 nos Estados Unidos e a influência dessas para a vitória de 

Donald Trump, o termo ficou famoso e agora busca-se entender mais sobre esse fenômeno. 

 
8 Disponível em: <https://bit.ly/3etjTde>. Acesso em: 12 jul. 2020. 
9 Midterm elections são as eleições gerais estadunidenses que ocorrem na metade do mandato presidencial de quatro 
anos. 
10 “In both countries, we saw content clustered around four key themes: election integrity, immigration, hate (in the form of 
anti-Semitism, misogyny, and racism), and conspiracy theories about global networks of power.” Tradução dos autores. 
11 Disponível em: <http://bit.ly/2ZNVmJI>. Acesso em: 02 abr. 2019.   
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Para Souza e Padrão, fake news são notícias “inventadas e manipuladas com o intuito de 

viralizar na rede mundial de computadores, atraindo com um pretenso verniz jornalístico, a 

atenção do público e o resultado financeiro derivado dos cliques e visitas na página” (2017, p. 

2). 

Dessa forma, Frias Filho (2018) afirma que uma notícia falsa pode ser assim 

considerada quando mesmo sendo comprovadamente falsa é capaz de prejudicar pessoas ou 

quando é criada com má-fé para a obtenção de lucro ou manipulação política. O que importa é 

que essas histórias pareçam reais e tenha repercussão (D’Ancora, 2018). O autor ressalta que 

“a questão não é determinar a verdade por meio de um processo de avaliação racional e 

conclusiva. Você escolhe sua própria realidade, como se escolhesse comida de um bufê. 

Também seleciona sua própria mentira, de modo não menos arbitrário” (D’Ancora, 2018, p. 

57). 

Seibt (2019), a partir da tradução das ideias dos autores Wardle e Derakhashan (2017), 

apresenta três tipificações para o problema da desinformação. A primeira delas é a informação 

errada, quando ela não causa danos. Seguida da desinformação, chamada de fake news, que é 

quando uma informação é falsa e criada com intuito de causar danos. Por fim, há a informação 

mal-intencionada, “quando informação genuína é compartilhada para causar dano, 

frequentemente para promover informações destinadas a permanecerem privadas na esfera 

pública” (Seibt, 2019, p. 101). 

Porém, cabe ressaltar que dentro das definições da desinformação, “como discutido por 

pesquisadores como Claire Wardle, Ethan Zuckerman, danah boyd e Caroline Jack, e 

jornalistas como Margaret Sulivan, do Washington Post, o termo ‘fake news’ é 

lamentavelmente inadequado para descrever a complexidade dos fenômenos da informação 

errada e desinformação”12 (Wardle e Derakhashan, 2017, p. 15). De acordo com Zuckerman 

(2017), fake news “é um termo vago e ambíguo que abrange tudo, desde o falso equilíbrio 

(notícias que não merecem nossa atenção), propaganda (discurso como munição de apoio 

partidário) e disinformatzya (informação para disseminar dúvidas e descrença nas 

instituições)”13 (apud. Wardle e Derakhashan, 2017, pp. 15-16). 

 Seibt (2019) questiona a utilização da terminologia da ‘notícia falsa’. “Ainda que já 

tenha sido dicionarizada, ‘pós-verdade’ segue como uma definição em disputa, tal qual ‘notícia 

falsa’ e sua referente na língua inglesa, ‘fake news’, mas tornou-se muito popular.”  (Seibt, 

 
12 “As researchers like Claire Wardle, Ethan Zuckerman, danah boyd and Caroline Jack and journalists like the 
Washington Post’s Margaret Sullivan have argued, the term ‘fake news’ is woefully inadequate to describe the 
complex phenomena of mis- and dis-information.” Tradução dos autores. 
13 “It’s a vague and ambiguous term that spans everything from false balance (actual news that doesn’t deserve our 
attention), propaganda (weaponized speech designed to support one party over another) and disinformatzya 
(information designed to sow doubt and increase mistrust in institutions).” Tradução dos autores. 
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2019, p. 98). A autora cita uma publicação14 online de Franciscato (2017), que propõe a 

discussão sobre o termo notícia falsa. “Porque o termo é uma contradição em si mesmo. 

Qualquer ideia sensata sobre o que é notícia rejeita, por princípio, essa possibilidade de haver 

um derivativo ‘falsa’” (Franciscato, 2017, online). 

Nesse cenário em que todos são produtores de conteúdo e que as informações são 

disseminadas nas redes sociais sem nenhum critério de confiabilidade, o papel do bom 

jornalismo com a apuração adequada das informações volta a aparecer. E a partir dessa 

necessidade da checagem das informações de forma precisa, as agências de fact-checking se 

inserem nesse contexto para fazer uma averiguação mais profunda dos fatos, servindo como 

uma espécie de antídoto para essa nova era (Zarzalejos, 2017).  

 O fact-checking pode-se traduzir para o português como checagem de fatos. Seibt 

(2018) define o fact-checking como “uma metodologia de trabalho, compartilhada 

internacionalmente por iniciativas que assinam um código de princípios éticos cujo norte é a 

transparência” (Seibt, 2018, p. 10). Esse código foi criado, em 2016, pela Rede Internacional 

de Fact-Checking, do Instituto Poynter, que descreve o compromisso das agências de 

checagem com: o não partidarismo e com a justiça; a transparência das fontes; transparência 

do financiamento; transparência da metodologia e compromisso com correções abertas e 

honestas (Seibt, 2018, pp. 12-13).  

No Brasil, em 2015, surge então a primeira agência de fact-checking exclusivamente 

para averiguar o discurso público: Aos Fatos é uma iniciativa que se mantém através das 

doações de leitores. Para a agência Aos Fatos, “a checagem de fatos é um método jornalístico 

por meio do qual é possível certificar se a informação apurada foi obtida por meio de fontes 

confiáveis e, então, avaliar se é verdadeira ou falsa, se é sustentável ou não”15. Dessa forma, o 

fact-checking pode ser definido como o jornalismo de prestação de contas, buscando oferecer 

informações claras para que os cidadãos possam estar cientes do que está sendo divulgado 

(Neisser, 2015). 

De acordo com Prado e Morais (2018), em 2003 foi criado o primeiro veículo 

especializado em fact-checking no mundo: o FactCheck.org. Com isso, “a checagem forjou 

uma nova prática jornalística, que complementa a atividade tradicional da profissão e ganha 

espaço graças a internet” (Prado & Morais, 2018, p. 1). As iniciativas de verificação de dados, 

principalmente de discursos de políticos, existem desde a década de 1990, ganhando mais 

força após a eleição norte-americana de 200816. 

Para Fonseca et. al (2018), a Lei de Acesso à Informação como garantia ao acesso de 

documentos e outras iniciativas de transparência pública fornecem ao jornalista meios para 

 
14 Disponível em: <https://bit.ly/3ft3pTD>. Acesso em: 14 jul. 2020. 
15 Disponível em: <http://bit.ly/2IX4JRa>. Acesso em: 13 abr. 2019.   
16 Disponível em: <http://bit.ly/2IX4JRa>. Acesso em: 16 out. 2018.   

https://bit.ly/3ft3pTD
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filtrar e contextualizar as informações obtidas para entregar ao público um conteúdo de 

qualidade. “O princípio da transparência está na base tanto do jornalismo guiado por dados 

quanto do fact-checking, sendo este, portanto, um dos principais aspectos a justificar a 

apropriação de suas técnicas pelos sistemas de verificação” (Fonseca et. al, 2018, p. 81). 

Porém, de acordo com Seibt a “prática de fact-checking ainda não está suficientemente 

madura, nem entre os jornalistas nem para o público, mas num ambiente marcado pela 

disputa de narrativas nas redes sociais, os sites de checagem foram alçados a uma posição de 

‘árbitros da verdade’” (2019, p. 123). As agências de fact-checking se apresentam, junto com 

os veículos de comunicação, como uma forma de combate à desinformação. 

 

Procedimentos Metodológicos  

Com o intuito de auxiliar nos estudos sobre desinformação e fake news, esta pesquisa parte de 

um caso em particular e, a partir dessas observações, buscar entender como a mídia retrata as 

notícias falsas que circulam na internet. Para que possamos ter uma amostra suficiente para 

estudo, foram analisadas as notícias sobre a vereadora Marielle Franco, do dia 14 de março de 

2018, dia de seu assassinato, até o dia 21 do mesmo mês. Para alcançarmos a resposta para o 

problema de pesquisa, utilizaremos três procedimentos técnicos: pesquisa bibliográfica, estudo 

de caso e pesquisa ex-post-facto. Com o propósito de entender como a mídia digital tratou as 

fake news disseminadas após a morte da vereadora, esta pesquisa analisará as publicações 

dos sites de três jornais brasileiros: G1, Folha de São Paulo e GaúchaZH.  

De acordo com a pesquisa17 realizada pelo Reuters Institute em parceria com a 

University of Oxford, o site do G1 é responsável por 39% do tráfego online de brasileiros para 

o consumo de notícias, sendo apontada como a segunda maior fonte de notícias do Brasil. O 

portal de notícias G1 também está presente nas redes sociais. No Facebook18 conta com mais 

de 10,7 milhões de seguidores. Já a Folha de São Paulo publica uma média de 160 notícias por 

dia, com uma audiência que chega a 223 milhões de páginas visitadas no mês com o total de 

22 milhões de visitantes únicos19.  

Por fim, a GaúchaZH, que teve o site lançado em 2017, reunindo o conteúdo do jornal 

Zero Hora e da Rádio Gaúcha. Em 2018, o site alcançou 48 milhões de acessos em suas 

páginas e ainda, de acordo com o Grupo RBS, o acesso às notícias do site lidas nos 

smarthphones cresceu, passando de 60% para 77%20. A GaúchaZH tem também destaque nas 

redes sociais, com 2,5 milhões de seguidores no Facebook21, 693 mil no Instagram22 e 1,1 

 
17 Disponível em: <https://bit.ly/2B0RqxE>. Acesso em: 14 jul. 2020. 
18 Disponível em: <http://bit.ly/2GtRq84>. Acesso em: 14 jul. 2020.   
19 Disponível em: <http://bit.ly/2voXDNr>. Acesso em: 14 jul. 2020.   
20 Disponível em: <http://bit.ly/2Py2s07>. Acesso em: 14 jul. 2020.   
21 Disponível em: <http://bit.ly/2DpHYli>. Acesso em: 14 jul. 2020.   
22 Disponível em: <https://bit.ly/2On3z2P>. Acesso em: 14 jul. 2020.   

https://bit.ly/2B0RqxE
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milhão no Twitter23. Por se tratar de uma vereadora, o projeto de checagem Aos Fatos 

averiguou os dados que estavam sendo veiculados nas redes sociais. Aos Fatos24 é composto 

por profissionais de comunicação das mais variadas áreas e foi a primeira plataforma brasileira 

a começar a verificar as informações do discurso público. Desse modo, com os dados das 

reportagens dos jornais e da agência de fact-checking coletados, faremos uma análise do 

conteúdo de cada uma delas (Bardin, 2016).  

 

Marielle Franco, Presente! 

No dia 14 de março de 2018 mais um caso de assassinato ocorre no Rio de Janeiro. Desta vez, 

as vítimas são Marielle Francisco da Silva, mais conhecida como Marielle Franco, e Anderson 

Pedro Gomes, seu motorista. Ao todo, 13 tiros atingiram o carro em que os dois estavam25, 

por volta das 21h3026. Desde então, o caso Marielle Franco tomou proporções mundiais.  

Marielle tinha 38 anos no dia de seu assassinato. Em 2016, Marielle concorreu a um 

cargo público e “fez uma campanha calcada na tríade gênero, raça e cidade, com o lema “eu 

sou porque nós somos” – referindo-se a mulheres, negras, de favela, como ela”27. E, com 

46.502 votos28, Marielle foi eleita vereadora pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) com a 

quinta maior votação do estado, com eleitores mais expressivos no Catete, Jardim Botânico e 

na Tijuca, ou seja, em zonas nobres da cidade. 

Em seus 13 meses de mandato, Marielle apresentou projetos contra o assédio de 

mulheres no transporte público, casas de parto humanizado e projeto para a criação de escolas 

infantis noturnas29. No dia de seu assassinato, Marielle acabara de participar de uma roda de 

conversa com jovens negras, em que uma das pautas era a participação de mulheres negras 

na política30.  

Segundo informações da polícia, divulgada no site do G131, os bandidos colocaram o 

carro lado a lado com o carro em que estava a vereadora, seu motorista e também a assessora 

de Marielle, Fernanda Chaves – que sobreviveu ao ataque –, e dispararam várias vezes. 

Marielle foi atingida por quatro disparos na cabeça e os criminosos fugiram sem levar nada. 

Dias antes do ocorrido, Marielle havia feito uma denúncia sobre abuso de poder de policiais no 

Rio de Janeiro.   

No início de 2019, após quase um ano do assassinato da vereadora, a polícia montou 

 
23 Disponível em: <http://bit.ly/2IRaDmP>. Acesso em: 14 jul. 2020.   
24 Disponível em: <http://bit.ly/2Vljlk2>. Acesso em: 21 abr. 2019.   
25 Disponível em: <http://bit.ly/2PwvkG1>. Acesso em: 20 out. 2018.   
26 Disponível em: <https://glo.bo/2IY1Akc>. Acesso em: 20 out. 2018.   
27 Disponível em: <http://bit.ly/2IM742c>. Acesso em: 20 out. 2018.   
28 Disponível em: <https://glo.bo/2W8Govy>. Acesso em: 20 out. 2018.   
29 Disponível em: <http://bit.ly/2Px9Rgc>. Acesso em: 20 out. 2018.   
30 Disponível em: <http://bit.ly/2IUX31U>. Acesso em: 20 out. 2018.   
31 Disponível em: <https://glo.bo/2J04uVx>. Acesso em: 20 out. 2018.   
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uma força-tarefa para prender os suspeitos do crime32. O mandante do crime ainda não foi 

identificado, mas as definições preliminares que se tem é que “e inconteste que Marielle 

Francisco da Silva foi sumariamente executada em razão da atuação política na defesa das 

causas que defendia”33. 

 

A disseminação de fake news sobre Marielle 

Devido à atuação política de Marielle e a forma brutal de seu assassinato, logo após sua morte, 

iniciaram as especulações do crime e da vida da vereadora. Foi então que os boatos 

começaram a circular na internet e uma série de notícias falsas sobre a vereadora foi 

disseminada.  

No meio acadêmico, Oeiras et. al (2018), Schirmer e Dalmolin (2018) e Soares et. al 

(2019) estudaram as disputas discursivas e a propagação de fake news envolvendo o 

assassinato de Marielle Franco nas mais diversas plataformas, como o Twitter e as redes 

sociais do Movimento Brasil Livre (MBL). Estes trabalhos focaram nos conteúdos disseminados 

por atores das redes e com atenção ao conteúdo que atentamos neste trabalho: a 

desinformação propagada pela disseminação das publicações de autoria da desembargadora 

Marília Castro Neves, as tentativas de apagar o caráter político do atentado à vida de Marielle e 

a tentativa de desmoralização da imagem da vereadora com a utilização de informações 

erradas e mal-intencionadas com teor político e ideológico radicalizado com a motivação de 

inflamar o debate público.  

Como referem Oeiras et. al, “Com as mudanças na relação da notícia e a velocidade na 

disseminação de informações, torna-se mais fácil propagar fake news, carregadas de 

interesses particulares sem o menor compromisso ético com a veracidade dos fatos” (2018, p. 

5), destacando os interesses políticos por trás das narrativas de desinformações sem 

embasamentos ou compromissos com a verdade, propagadas nas redes sobre Marielle Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Disponível em: <https://glo.bo/2IZacHe>. Acesso em: 08 abr. 2019.   
33 Disponível em: <https://glo.bo/2IZacHe>. Acesso em: 08 abr. 2019.   
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Figura 1 – Publicação no Facebook do MBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução Facebook/Diário do Centro do Mundo34 

 

Figura 2 – Publicação do Facebook da desembargadora Marilia Castro Neves 

 

Fonte: Reprodução Facebook/O Globo35 

 

 

 

 

 
34 Disponível em: <http://bit.ly/2DAtnU9>. Acesso: em 20 out. 2018.   
35 Disponível em: <https://glo.bo/2J1s7Np>. Acesso em: 20 out. 2018.   
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Figura 3 – Publicação do Twitter do deputado Alberto Fraga 

 

Fonte: Reprodução Twitter/G136 

 

A figura 2 retrata a publicação de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro Marília Castros Neves, postada em sua página pessoal no Facebook, no dia 15 de 

março de 2018. A figura 3 mostra uma postagem no Twitter do deputado federal Alberto 

Fraga, publicada no dia 17 de março de 2018. Após a averiguação dos dados foi confirmada 

que todas as declarações eram inverídicas. Ambos apagaram as postagens depois da 

repercussão negativa. Porém, por terem cargos importantes na sociedade, essas afirmações 

serviram para legitimar as fake news sobre Marielle, que circulavam nas redes sociais. 

A publicação de Marília serviu como base para que o site Ceticismo Político escrevesse 

uma reportagem intitulada “Desembargadora quebra narrativa do PSOL e diz que Marielle se 

envolvia com bandidos e é “cadáver comum”37, que tem 204.953 mil visualizações e teve 

grande alcance no Facebook após ser compartilhada pelo Movimento Brasil Livre (Fig. 1). 

Porém em nenhum momento é citado o fato de que a desembargadora não tinha provas sobre 

o conteúdo que escrevera. 

 

Análises de reportagens 

Para a presente pesquisa, serão analisadas 35 reportagens, que foram publicadas nos sites do 

G1, Folha de São Paulo, GaúchaZH e agência Aos Fatos, entre 14 de março de 2018 e 21 de 

março de 2018. Todas as reportagens a serem analisadas foram compiladas na tabela abaixo, 

categorizadas por veículo e título da matéria, em ordem cronológica de data e horário de 

publicação. 

 
36 Disponível em: <https://glo.bo/2ILUnEB>. Acesso em: 20 out. 2018.   
37 Disponível em: <http://bit.ly/2PCKqKg>. Acesso em: 21 out. 2018.   
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Tabela 1 – Reportagens analisadas 

Veículo 
 

Título Data Horário 

G138 “Os últimos momentos 
de Marielle Franco antes 
de ser morta com um 

tiro na cabeça” 

15 de março de 2018 14:08 

GaúchaZH39 
 

“Marielle Franco: o que 
se sabe sobre o caso da 
vereadora morta no Rio” 

15 de março de 2018 16:23 

GaúchaZH40 “‘Não temos bandidos de 
estimação’, diz 

presidente do PSOL após 
ataques na internet” 

16 de março de 2018 17:42 

Agência Aos Fatos41 “Não, Marielle não foi 
casada com Marcinho VP, 
não engravidou aos 16 e 

não foi eleita pelo 
Comando Vermelho” 

17 de março de 2018 13:20 

GaúchaZH42 “Após fake news, irmã 
de Marielle implora: 

‘Respeitem nossa dor’” 

17 de março de 2018 20:05 

Folha de São Paulo43 
 

“‘Estão tentando matar 
Marielle de novo’, diz 

Freixo sobre fake news” 

18 de março de 2018 15:42 

GaúchaZH44 “Casada com traficante? 
Eleita pelo tráfico? As 

mentiras sobre Marielle 
nas redes sociais” 

18 de março de 2018 21:40 

Folha de São Paulo45 “‘Foi uma rajada de um 
segundo’, diz 

sobrevivente de 
atentado a Marielle” 

18 de março de 2018 22:37 

G146 
 

“Deputado Alberto Fraga 
fala à Rede Globo sobre 

postagem com fake 
news sobre Marielle 

Franco” 

19 de março de 2018 00:32 

Folha de São Paulo47 
 

Coluna de Daniela Lima 19 de março de 2018 02:00 

G148 “PSOL vai entrar na 
justiça contra 

desembargadora e 
deputado federal” 

19 de março de 2018 02:42 

G149 “PSOL vai pedir 
providências contra fake 

news sobre Marielle 
Franco em redes sociais” 

19 de março de 2018 Manhã 
(Bom Dia 

Brasil) 

 “Sobrinha da vereadora   

 
38 Disponível em: <https://glo.bo/2WdE0Ug>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
39 Disponível em: <http://bit.ly/2IKZk0d>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
40 Disponível em: <http://bit.ly/2Mmg0Os>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
41 Disponível em: <http://bit.ly/2XyfcXd>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
42 Disponível em: <http://bit.ly/2EO5ARv>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
43 Disponível em: <http://bit.ly/2DolpgH>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
44 Disponível em: <http://bit.ly/2W8T7xo>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
45 Disponível em: <http://bit.ly/2GBpWyB>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
46 Disponível em: <https://glo.bo/2wuzu8F>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
47 Disponível em: <http://bit.ly/2vjdeOk>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
48 Disponível em: <https://glo.bo/2QARWFY>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
49 Disponível em: <http://bit.ly/2WeQRcW>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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GaúchaZH50 
 

assassinada no Rio faz 
apelo em rede social: 

‘não inventem mentiras’” 

19 de março de 2018 10:24 

G151 
 

“Marielle engravidou aos 
16? Foi casada com o 

traficante Marcinho VP? 
Ignorava as mortes de 

policiais? Não é 
verdade!” 

19 de março de 2018 12:38 

G152 
 

“Após divulgar fake news 
sobre Marielle, deputado 
Alberto Fraga suspende 

redes sociais” 

19 de março de 2018 17:18 

G153 
 

“Deputados pedem que 
PGR investigue 

parlamentar que 

divulgou fake news 
sobre Marielle Franco” 

19 de março de 2018 18:33 

GaúchaZH54 
 

“Desembargadora que 
acusou Marielle de ser 

‘engajada com bandidos’ 
diz que se precipitou” 

19 de março de 2018 19:35 

G155 “Psol investiga uso de 
‘fake news’ contra 

Marielle” 
 

19 de marçode 2018 
 

19:36 

G156 
 

“PSOL recebe 15 mil 
denúncias de fake news 
contra Marielle Franco” 

19 de março de 2018 20:07 

G157 
 

“Entidade apresenta 
reclamação no CNJ 

contra desembargadora 
que postou fake news 
sobre Marielle Franco” 

19 de março de 2018 21:06 

G158 
 

“PSOL acusa 
desembargadora no CNJ 
por declarações falsas 

sobre Marielle” 

19 de março de 2018 21:52 

G159 
 

“PSOL protocola no CNJ 
reclamação contra 

desembargadora por 
notícia falsa sobre 

Marielle” 

20 de março de 2018 04:33 

G160 
 

“G1 no Bom Dia DF: 
deputado Alberto Fraga 
suspende redes sociais 
após divulgar fake news 
sobre vereadora Marielle 

Franco” 

20 de março de 2018 Manhã 
(Bom dia DF) 

G161 
 

“Presidente da Cãmara 
de Corumbá pede 

desculpas ao 

20 de março de 2018 Manhã 
(MSTV – 1ª 

edição) 

 
50 Disponível em: <http://bit.ly/2IaHL7g>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
51 Disponível em: <https://glo.bo/30X2FPG>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
52 Disponível em: <https://glo.bo/2ILUnEB>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
53 Disponível em: <https://glo.bo/2wyeaPH>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
54 Disponível em: <https://bit.ly/2ZfOC8V>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
55 Disponível em: < http://bit.ly/2KjPfqY>. Acesso em: 10 jul. 2020 
56 Disponível em: <https://glo.bo/2vqIzyI>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
57 Disponível em: <https://glo.bo/2HQLtnD>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
58 Disponível em: <https://glo.bo/2IhFZB4>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
59 Disponível em: <https://glo.bo/2JNFG4t>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
60 Disponível em: <http://bit.ly/2WAXkhO>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
61 Disponível em: <http://bit.ly/2WhELjd>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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compartilhar fake news 
sobre Marielle” 

GaúchaZH62 
 

“Após desembargadora 
divulgar informações 
falsas sobre Marielle, 

CNJ faz alerta para fake 
news” 

20 de março de 2018 09:46 

GaúchaZH63 “Equipe de Marielle 
Franco cria site para 

desmentir boatos sobre 
a vereadora” 

20 de março de 2018 11:00 

G164 
 

Desembargadora que 
divulgou notícia falsa 

sobre Marielle Franco é 
alvo de ação. 

20 de março de 2018 Início da tarde 
(Jornal Hoje) 

G165 
 

“Dados de sites da 
Justiça Eleitoral rebatem 

fake news” 

20 de março de 2018 14:06 

G166 
 

“Presidente da Câmara 
de Corumbá pede 

desculpas por 
compartilhar fake news 

sobre Marielle” 

20 de março de 2018 15:43 

G167 
 

“Manifestantes fazem 
ato em memória de 

Marielle e Anderson no 
Rio: ‘Sangue nos olhos 
por justiça’, diz irmã da 

vereadora” 

20 de março de 2018 17:43 

G168 
 

“CNJ decide apurar 
conduta de 

desembargadora que 
postou fake news sobre 

Marielle Franco” 

20 de março de 2018 18:21 

G169 
 

Boletim Noturno 20 de março de 2018 20:04 

GaúchaZH70 
 

“‘Quem discrimina é 
criminoso’, diz 

professora com Down 
após post de 

desembargadora” 

21 de março de 2018 12:37 

GaúchaZH71 
 

Coluna de opinião: 
Augusto Tarradt Vilela 

 

21 de março de 2018 18:35 

G172 
 

“PSOL pede ao Conselho 
de Ética cassação de 

Alberto Fraga por 
divulgar fake news sobre 

Marielle Franco” 

21 de março de 2018 16:46 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 
62 Disponível em: <http://bit.ly/2JR1trX>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
63 Disponível em: <http://bit.ly/2W5WTHO>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
64 Disponível em: <http://bit.ly/2W6CVMY>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
65 Disponível em: <https://glo.bo/2WBpt8m>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
66 Disponível em: <https://glo.bo/2WhQSgl>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
67 Disponível em: <https://glo.bo/2wui8bY>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
68 Disponível em: <https://glo.bo/312ugPm>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
69 Disponível em: <https://glo.bo/2JSedOO>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
70 Disponível em: <http://bit.ly/2IaGywB>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
71 Disponível em: <http://bit.ly/2WFMFlK>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
72 Disponível em: <https://glo.bo/2Xrontb>. Acesso em: 14 jul. 2020. 
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Duas reportagens foram publicadas no dia 15 de março, uma pelo G1 e outra pela 

GaúchaZH. A matéria do G1 foi publicada às 14h08 e explicou como tinham sido os últimos 

momentos de vida de Marielle. A palavra fake news aparece somente uma vez nesta 

reportagem e diz respeito a fala da escritora Ana Paula Lisboa ao receber a notícia do 

assassinato de Marielle, que em entrevista para o G1, afirma: “achei que era fake news. A 

gente tinha se despedido havia meia hora. Aí fui ligar para o pessoal do PSOL, e eles 

confirmaram”73.  

 Das matérias analisadas, somente no dia 17 de março é que há a primeira reportagem 

que, de fato, desmente os boatos que estavam circulando na internet sobre Marielle. A agência 

Aos Fatos publicou em seu site uma reportagem intitulada “Não, Marielle não foi casada com 

Marcinho VP, não engravidou aos 16 e não foi eleita pelo Comando Vermelho”, às 13h20. A 

agência então verificou as principais informações que estavam sendo disseminadas nos sites 

de redes sociais, sendo todas tidas como falsas pelas investigações. A reportagem também 

não utiliza o termo fake news nenhuma vez, preferindo termos como informações falsas e 

falsidades.  

Às 21h40 do dia 18 de março, é a vez da GaúchaZH desmentir as informações falsas 

que estavam circulando sobre a vereadora. Na reportagem intitulada “Casada com traficante? 

Eleita pelo tráfico? As mentiras sobre Marielle nas redes sociais” são mostradas as fake news 

que estavam circulando na internet, chamadas de boato no texto, e informações que 

desmentiam essas falsas notícias. O texto também não apresenta nenhuma vez as palavras 

fake news, mas cinco vezes são utilizados termos como “informações falsas”, “falsas 

acusações”, entre outros.  

Foi então, no dia 19 de março de 2018, o dia com o maior número de matérias 

publicadas: 13 ao todo. Destas, dez foram publicadas pelo G1, duas pela GaúchaZH e uma 

pela Folha de São Paulo. No caso da Folha, a publicação é da coluna de Daniela Lima, com a 

fala de um companheiro de partido da vereadora: “caluniar sua história e desconsiderar a 

investigação é tentar assassiná-la outra vez, fazendo torpe apologia da impunidade”74. Nesta 

publicação, as palavras notícias falsas aparecem uma vez.  

Das dez publicações do G1, quatro falam sobre o deputado Alberto Fraga e a 

desembargadora Marilia Castro Neves e a repercussão das postagens com as informações 

falsas sobre a vereadora. Nas quatro reportagens, dez vezes é citado fake news e dez vezes 

palavras como notícias falsas e informações falsas. E então, às 12h38, do dia 19, o G1 publica 

uma reportagem desmentindo as fake news que estavam sendo disseminadas, no mesmo 

estilo da GaúchaZH e da agência Aos Fatos, intitulada: “Marielle engravidou aos 16? Foi casada 

com o traficante Marcinho VP? Ignorava as mortes de policiais? Não é verdade!”. 

 
73 Disponível em: <https://glo.bo/2WdE0Ug>. Acesso em: 10 jul. 2020.   
74 Disponível em: <http://bit.ly/2vjdeOk>. Acesso em: 28 abr. 2019.   



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 11 // 2020 //  52 

No dia 20 de março de 2018, 12 matérias foram publicadas. Destas, quatro são 

publicações de vídeos. Um deles foi a matéria do Jornal Hoje, com 1,59 minuto e que falava da 

ação movida contra a desembargadora Marilia Castro Neves. Outro, do deputado Alberto 

Fraga, que suspendeu as redes sociais e, mais uma vez, um vídeo que mostrava as fake news 

disseminadas pela desembargadora. O último vídeo se refere ao vereador Evander Vendramini, 

que também disseminou informações falsas sobre Marielle. Todos os vídeos foram publicados 

no site do G1, tendo, no total, 20 minutos de duração. Dois citam fake news logo no título, um 

fala em notícia falsa e outro não apresenta menção aos termos.  

O G1 também publicou em texto a repercussão do caso do vereador Evander, que foi a 

público pedir desculpas. Outras duas matérias também se referem a desembargadora. A 

primeira delas de que o PSOL havia protocolado o pedido para apuração da conduta de Marilia 

e a outra que o Conselho decidiu acolher a denúncia. A coberta do G1 ainda apresentou as 

fake news do caso Marielle no resumo do dia, publicado às 20h04. 

Ainda no dia 20, a GaúchaZH publicou duas matérias. Uma com o alerta sobre fake 

news, feita pelo Conselho Nacional de Justiça, com dicas de como verificar as informações e 

não compartilhar dados sem buscar a fonte original, verificar a data, entre outros. A GaúchaZH 

ainda divulga o site que foi criado pela equipe de Marielle para desmentir as informações falsas 

que estavam circulando nas redes sociais. Neste dia, nas matérias em texto analisadas, o 

termo fake news foi repetido oito vezes e 13 vezes as palavras, acusações falsas, notícias 

falsas, informações falsas, entre outras. 

Por fim, no último dia de análise, dia 21 de março de 2018, foram publicadas três 

matérias. Uma do site G1, com o pedido de cassação do mandato do deputado Alberto Fraga, 

pelo PSOL. Nessa reportagem, o termo fake news é escrito seis vezes e palavras relacionadas 

a notícias falsas, quatro vezes.  

As outras duas matérias são da GaúchaZH, uma que cita a desembargadora Marilia, 

relembrando que a desembargadora havia escrito notícias falsas sobre Marielle em seu 

Facebook. E, a última matéria da análise é de uma coluna de opinião que faz uma reflexão 

sobre a onda de notícias falsas que está causando prejuízos para toda a sociedade e que 

também faz referência ao caso Marielle Franco. Os termos notícias falsas se repetem sete 

vezes nessas duas matérias e seis vezes fake news.  

 

Conclusão 

Desde o início desse estudo, foi possível perceber que as transformações no jornalismo são 

constantes e que é preciso seguir se adaptando às tecnologias para levar ao público 

informação de qualidade. Um ponto a se observar foi o de que as notícias sempre deixaram 

claro que eram mentiras os boatos que circulavam nas redes sociais sobre a vereadora.  



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 11 // 2020 //  53 

No estudo desse caso, foi possível concluir que os jornais e a agência de fact-checking 

foram importantes para proporcionar que a população tivesse acesso a informações corretas e 

de profissionais que são preocupados com a qualidade e veracidade das notícias, divulgando e 

desmentindo de forma ampla, contextualizada e atualizada as fake news compartilhadas nos 

sites de redes sociais contra Marielle. Durante a análise, foi possível constatar que os jornais 

deram mais prioridade para as matérias que mostravam os desfechos das notícias falsas 

disseminadas pelas autoridades, em detrimento a outras fake news nos sites de redes sociais.  

 Porém, como refere Seibt, “restringir informação de qualidade a quem pode pagar por 

um determinado serviço, como fazem grandes portais jornalísticos brasileiros com seus 

sistemas de paywall, é escancarar a porteira para mais desinformação” (2019, p. 227). Por 

isso, acreditamos que o jornalismo precisa munir-se de recursos para que a verdade sempre 

predomine, seja nas redes sociais, nas páginas dos jornais, no rádio, na televisão ou onde for.  

Para frear os impulsos da desinformação em uma sociedade que se importa mais com 

os conteúdos que apenas reforçam a sua crença do que com a informação apurada e verídica, 

é preciso buscar mais qualidade de informação e apuração como forma de ganhar credibilidade 

e de alcançar as premissas do jornalismo, sendo preciso romper essa bolha de fake news com 

uma parcela da sociedade que se orienta e informa por compartilhamentos de memes em 

redes sociais (Wardle, 2018, online). 

 Por tudo isso, é preciso encontrar formas de combater às fake news para que elas não 

tomem proporções tão grandes como aconteceu com Marielle. Assim, como nesse caso, a 

família precisou lutar com a morte física de Marielle e também com uma morte moral, perante 

pessoas que acreditaram nas informações falsas que circularam.  

 Para concluir, diante de tudo o que foi apresentado e observado na pesquisa 

bibliográfica, ainda é preciso avançar nas pesquisas para entender completamente os 

fenômenos da pós-verdade e das fake news. São necessários estudos mais aprofundados 

sobre o público que dissemina essas notícias falsas para entender as suas intenções e 

motivações em compartilhar esses conteúdos sem contestar sua veracidade, compreendendo 

também os rumos que tomarão essa sociedade hiperconectada. 
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Resumo 

A crise do jornalismo se mostra em muitos aspectos, sendo fundamentalmente percebida nas 

questões econômicas, de ordem simbólica e também de credibilidade. Esta última, reforçada 

por novas configurações de comunicação, como a horizontalização, urge em ser retomada, sob 

pena de decretar a extinção de uma atividade-chave para a construção social. O presente 

artigo reflete acerca dessa crise de credibilidade, da migração da credibilidade da mass mídia 

para os indivíduos, o nascimento de influenciadores digitais e como essa nova conjuntura pode 

ser usada para uma retomada do jornalismo. Foi feita uma análise das publicações do 

jornalista Guga Chacra no Twitter, observando se o seu comportamento na rede social trabalha 

a favor da produção de um imaginário de proximidade, uma forma de possivelmente angariar 

mais credibilidade para suas informações. Como resultado, foi possível observar que o 

jornalista se coloca no centro da rede, dialogando horizontalmente com seus seguidores.  

 

Palavras-chave: jornalismo; jornalismo digital; horizontalização; influenciadores. 

 

 

Abstract 

The crisis of journalism appears in many aspects and can be detected on economic issues, 

symbolic, and of credibility order. The latter, reinforced by new configurations of 

communication, such as horizontalization, urges to be recovered; otherwise, it could mean the 

extinction of a key-activity for social progress. This article reflects about this crisis of 

credibility, the migration of this credibility from news players to individuals, the birth of digital 

influencers, and how this new conjuncture can be used for the recovery of journalism. An 

analysis was made regarding Guga Chacra’s Twitter, observing whether his behavior on social 

networks works in favor of the production of an imaginary of proximity, possibly granting more 

credibility for his information. As a result, it was possible to observe that Chacra places himself 

at the center of the social network, horizontally dialoguing with his followers.  

 

Keywords: journalism; digital journalism; horizontalization; influencers. 
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O jornalismo tem sido o watchdog da sociedade (Kovach & Rosentiel, 2014). Esse papel requer 

aparecer como um observador não-participante dos eventos, uma posição que, apesar de ser 

uma maneira eficiente de se manter transparente e confiável, contribui para afastar os 

profissionais de suas audiências na medida em que esfria a relação entre jornalistas e seu 

público, colocando os profissionais como donos da verdade. Essa tendência, entre outras, pode 

ser averiguada mundialmente em dados1 como o decréscimo na confiança em mídias 

convencionais (apenas 42% confiam na mídia), aumento no número de pessoas que têm 

evitado ler notícias (32% agora as evitam) e uma grande parcela da população que não 

acredita que a imprensa as ajude a compreender as notícias (49%). Mesmo nesse papel de 

watchdog, apenas 42% das pessoas acreditam que os jornalistas fazem um bom trabalho. No 

maior mercado de jornalismo do mundo, os Estados Unidos2, apenas 52% confiam em 

jornalistas. 

Por outro lado, a ascensão do digital trouxe um potencial de horizontalização da 

comunicação3, com a disseminação de um pensamento em rede (Castells, 2012), uma maior 

participação dos indivíduos na produção e disseminação de conteúdos (Shirky, 2009, 2011; 

Jenkins, 2009; Lemos, 2010). Marcas e indivíduos cada vez mais se comportam da mesma 

maneira nas redes sociais (Jenkins, Ford & Green, 2013) e competem por seguidores. 

Atualmente, a sociedade tem experienciado um crescente do fenômeno dos influenciadores 

digitais4, a partir de uma maior confiança que as pessoas têm em informações sobre diferentes 

aspectos da vida fornecidas por seus pares, um comportamento observado primeiramente em 

jovens (Vasconcellos, 2014) e que agora se verifica em outros níveis etários da sociedade. 

Esse cenário de afastamento do institucional e de proximidade do individual atravessa 

diferentes indústrias e atinge também o jornalismo.  

Desse modo, se observa uma tendência maior de confiança em indivíduos do que em 

grandes corporações (Anderson, 2006) e, por isso, uma necessidade de os jornalistas 

 
1 Os dados a seguir têm origem na pesquisa do Instituto Reuters de 2019. Newman, N., Fletcher, R., Kalogeropoulos, 

A. & Nielsen, R. (2019). Reuters Institute Digital News Report 2019.  

2 Pew Research Center (Julho 2019). “Trust and Distrust in America”. Disponível em 

https://www.pewresearch.org/politics/2019/07/22/trust-and-distrust-in-america/ 

3 Falamos aqui em termos de potencial de horizontalização em relação ao modelo de comunicação massiva. 

Entretanto, não o fazemos sem considerar fatores como a força política e econômica das plataformas, e mesmo a 

vantagem de alguns atores em relação a outro nas redes, os laços fortes e fracos gerados por suas posições também 

fora das redes – como é o caso do objeto que trabalharemos, um jornalista que tem visibilidade em grandes veículos 

de comunicação claramente atrai mais conexões que outros fora dessa posição. A problematização dessa questão pode 

ser vista em Loveluck (2018) e Recuero (2009), entre outros.  

4 Profissionais de criação de conteúdo que emergem, ganham relevância e alcançam um grande público a partir do 

ambiente digital, como os retratados em Pintão (2019, Fevereiro 12). Inscreva-se, curta e acredite. Folha de S. Paulo. 

Já me referi a influenciadores digitais em trabalhos anteriores, como a minha pesquisa para o mestrado em 

Comunicação Social na PUCRS, Brasil, referenciado neste trabalho como Vasconcellos (2014).  
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atingirem seus públicos de modo mais pessoal, horizontal. Criar comunidades verdadeiras ao 

redor de um assunto e ser uma fonte confiável de informação, bem como se tornar um 

membro da rede dos seus leitores é uma forma de os jornalistas verdadeiramente participarem 

das conversas. Pessoas que pertencem a grupos de Whatsapp ou Facebook, por exemplo, têm 

maior tendência a acreditar nas notícias que recebem por essas redes sociais, de acordo com 

pesquisa do Reuters News Report (Newman et al., 2019, p. 39). Essa é uma preocupação 

crescente nos jornalistas, pesquisadores e, sendo um território fértil para fake news5 é uma 

ameaça à democracia. Existe uma necessidade de cobertura objetiva dos fatos, mas de modo 

que as pessoas escolham acreditar nas notícias novamente, mesmo naquelas com as quais não 

concordam. O jornalismo encara uma crise em diversas áreas (Picard, 2010; Gitlin, 2011; 

Christofoletti, 2019; Pickard, 2020), mas o foco aqui é na crise no seu relacionamento com as 

massas, na confiança que as pessoas têm naquilo que os jornalistas reportam. 

A credibilidade jornalística, que entendemos neste trabalho se estabelecer através de 

relações entre o jornalista, a informação e o seu público (Peucer, 2004; Lisboa & Benetti, 207), 

guarda correspondência também com a proximidade, o que é justamente algo presente na 

troca entre público e influenciadores. Já existem profissionais da área que alimentam as redes 

sociais e promovem seus próprios grupos de modo a criar uma comunidade em torno de si.  

Um desses profissionais é Guga Chacra, colunista do maior grupo de mídia do Brasil, o 

Grupo Globo. Chacra faz comentários na televisão, jornal impresso, online e rádio. Usuário do 

Twitter desde 2009, o jornalista tem 1 milhão de seguidores (verificado em maio de 2020). Ele 

usa a sua conta para falar de diferentes assuntos, sendo os mais frequentes são política 

nacional do Brasil e internacional. Chacra também retuíta6 notícias e publicações de outros 

profissionais da imprensa e, com muita frequência, responde a seus seguidores. 

Este artigo propõe uma análise do discurso usado por Guga Chara no Twitter de modo a 

compreender se o modo como interage com seu público e os assuntos através dos quais o faz 

são capazes de explicar sua proximidade com a audiência e também sua credibilidade frente 

ao público. Além disso, é objetivo refletir acerca de como os jornalistas podem usar essa 

abordagem para agir como influenciadores digitais de notícias verdadeiras. Por esse motivo, 

este artigo traz uma análise das publicações no Twitter de Guga Chacra (originais, reutítes e 

respostas) durante o mês de maio de 2019. Todas as publicações foram catalogadas e 

analisadas, mas algumas servem como exemplo e são trazidas no corpo do texto.  

 

As diversas crises do jornalismo 

 
5 De acordo com Allcot e Gentzkow (2017, p. 213, tradução nossa), fake news são “artigos noticiosos que são 

intencionalmente e verificadamente falsos e podem enganar os leitores”. 

6 Publicar na sua conta um post originalmente de outra pessoa. Palavra inventada a partir de “retweet”. 
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A necessidade de haver jornalismo passa por mais do que a manutenção da democracia, visto 

que as informações cotidianas nos inserem no contexto histórico, econômico, político e cultural 

(Christofoletti, 2019). Ele é formador da identidade, cola social dos indivíduos, construtor da 

realidade comum que partilhamos (Tuchman, 1978).  

No entanto, é justamente essa realidade comum que está em questionamento na pós-

modernidade. Em um momento de redes sociais, em que vivemos em bolhas formadas pelos 

algoritmos que distribuem as informações (Pariser, 2012) – nem sempre jornalísticas – de 

acordo com as preferências do público, a própria realidade é relativizada pelos indivíduos. 

Quando informações diferentes alimentam pessoas diferentes, a convergência de assuntos, 

crenças e, por que não, verdades é cada vez menor.  

A crise (Picard, 2010; Gitlin, 2011; Christofoletti, 2019; Pickard, 2020) ou explosão do 

jornalismo (Ramonet, 2011) está presente em diferentes pontos da profissão e da atividade. 

Mais de uma década atrás, Todd Gitlin (2011) propôs a diferenciação dessas questões em 

cinco crises: circulação, financiamento, atenção, autoridade (que, no nosso entendimento, 

engloba credibilidade) e submissão.  

Essas diferentes crises se agravaram e novas apareceram no decorrer da última 

década. Os aspectos econômicos são muito claros, como o desaparecimento de periódicos, o 

enxugamento de redações ou mesmo na origem da questão econômica, a falência do modelo 

de negócio baseado em publicidade. Do ponto de vista da presença do jornalismo na sociedade 

e de sua capacidade de atrair os públicos, também essas crises se ampliaram. A par dos 

elementos já identificados, Robert Picard (2010) ressalta que o problema também é a falta de 

interesse do grande público em ler o noticiário, especialmente nos dias atuais, quando há 

muita concorrência por atenção – algo também citado por Gitlin (2011).  

Para este artigo, vamos jogar luz especificamente sobre a crise que Gitlin (2011) chama 

de autoridade, mas que entendemos ser também uma crise de credibilidade. Essas crenças 

paralelas, confundidas com realidades paralelas (Sundar, 2016; Singer, 2019), mostram um 

conforto crescente das pessoas em viver sem a contradição – outro princípio básico do 

jornalismo. Se algo não está a contento, se diz que não é verdade e em grupos de Facebook e 

Whatsapp as diferentes versões vão circulando conforme a preferência do freguês. Matéria da 

Folha de S. Paulo mostrou que, nas eleições brasileiras de 2018, houve envio maciço ilegal de 

mensagens políticas e partidárias pela rede social Whatsapp7. Muitas vezes, o que circula 

nessas redes são informações falsas, com a intenção de enganar o eleitor e fazê-lo votar em 

um candidato ou odiar o outro. Sem a intermediação de jornalistas que possam contestar as 

informações falaciosas, as mentiras circulam livremente, muitas vezes travestidas de 

reportagens. Desse modo, o que era opinião vira verdade, o que era versão vira fato. É nesse 

 
7 Mello, P. (2019, outubro 8). WhatsApp admite envio maciço ilegal de mensagens nas eleições de 2018. Folha de S. 

Paulo.  
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contexto da existência de uma pós-verdade8 que ganham força os conteúdos criados para 

enganar o público, produto que ficou comumente conhecido como fake news.  

Os jornalistas tiveram sempre um papel de intermediários entre os fatos e os públicos. 

No momento em que políticos – como Trump nos EUA e Bolsonaro no Brasil – usam o Twitter, 

ou qualquer outra rede social, para falar diretamente com seus apoiadores, o jornalismo não 

consegue mais alcança-los, se perde esse meio do caminho, esse intermediador que antes 

ajudava a população a ler a verdade por trás do que era dito. Os próprios políticos vêm 

espalhando notícias falsas nas redes sociais e o que ocorre com frequência é uma parte da 

população acreditar nessas informações – em geral os que apoiam o divulgador – e outra parte 

rechaçar completamente.  

A excessiva fragmentação da informação trazida pelas redes sociais, amplificada pela 

ação dos seus algoritmos (Pariser, 2012), contribuiu para que os jornais tenham hoje 

dificuldade de construir sua relação com o público. Entretanto, há ainda outro fator: com a 

cultura da internet, se estabeleceu também um ambiente de quebra da confiança nos grandes 

players, nas grandes instituições, e crescente confiança dos indivíduos em seus pares 

(Anderson, 2006, p. 97). E esses também viraram produtores e disseminadores de conteúdo, 

como amplamente estudado por Clay Shirky (2009, 2011), Henry Jenkins (2009) e outros.  

 

Credibilidade, jornalismo e influencer: explorando as convergências dos imaginários 

Conforme estabelecido, uma das crises do jornalismo é a de credibilidade – a que Gitlin (2011) 

chama de autoridade. Já no século XVI, o alemão Tobias Peucer atribuía credibilidade maior 

àqueles que presenciam diretamente um fato. Entre os que narram o acontecido, aquele 

sujeito que o faz a partir de “inspeção própria” (Peucer, 2004, p. 18) tem mais credibilidade e 

assim é conforme mais direta é a fonte da informação. Muitos outros autores desde então 

revisaram esse conceito, tanto na filosofia como nas ciências sociais aplicadas. Por mais difusa 

que seja a ideia de credibilidade, ela é essencial para o jornalista, é a base de sua relação com 

seu público. Aqui, buscamos a proposta de Silvia Lisboa e Marcia Benetti (2017) de 

credibilidade construída e credibilidade percebida. A primeira, “diz respeito ao perfil do 

enunciador (jornalista, veículo jornalístico ou o próprio jornalismo) e do quanto ele se 

aproxima das dimensões ideais e socialmente reconhecidas sobre o que torna um enunciador 

digno de confiança” (Lisboa & Benetti, 2017, p. 58). A segunda, se dá através da avaliação do 

leitor, como ele enxerga o jornalista e o seu veículo. Desse modo, a credibilidade do jornalista 

seria uma soma entre elementos pré-existentes, que não dizem respeito a cada reportagem e 

mensagem emitida pelo jornalista, mas sim referem reportagens e mensagens anteriores suas 

 
8 Em 2016, o termo “post-truth” foi escolhido pela Oxford Dictionaries a palavra de língua inglesa do ano. Ela se refere 

a um contexto “que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a 

opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”. 
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e do veículo no qual esse profissional trabalha. Também entra aqui a questão de ambiente 

onde a mensagem está inserida (o meio de transmissão). Por outro lado, a credibilidade é 

também variável à subjetividade de cada receptor da informação jornalística e sua experiência 

com os referidos jornalista e veículo. Mas ter credibilidade para distribuir informação, na visão 

do público, não é exclusividade do jornalismo. 

Ao observar essa ideia de credibilidade proposta, aqui exposta de modo resumido, é 

possível traçar um paralelo. Tanto são formadores da credibilidade daquele emissor as 

informações por ele disseminadas anteriormente e o meio em que se insere, como também a 

experiência que o público tem com ele. Mas acrescentamos aqui ainda uma terceira camada: 

se sentir “parte da rede de conhecidos” daquele indivíduo, no nosso entendimento, contribui 

para o aumento da credibilidade atribuída ao mensageiro e à mensagem. Quando a fé nos 

indivíduos é maior que a fé nas instituições, conforme estabelecido, e também as pessoas 

procuram cada vez mais notícias através de grupos fechados, se encontra evidências de que a 

proximidade pode ser também um fator de construção da credibilidade atribuída. A partir 

dessa configuração do processo de formação da credibilidade nos parece importante estar mais 

próximo do público leitor e, de certa maneira, até humanizar mais o trabalho do jornalista e 

sua relação com a sociedade.  

Vimos nos últimos anos o crescimento do fenômeno do influenciador digital. 

Diferentemente dos jornais, que conforme vão se tornando grandes empresas com foco 

aberto, que noticiam fatos ocorridos em níveis nacional e global, os influenciadores digitais 

tratam de assuntos mais próximos e caros aos usuários, conversam diretamente com eles e 

têm um relacionamento estreito com seus seguidores. No entanto, não existe por parte desses 

influenciadores um compromisso com o que é de interesse público ou com uma ética 

jornalística (Christofoletti, 2019). Um acontecimento cotidiano, uma crença ou mesmo uma 

notícia falsa são priorizados em detrimento de algo que deve ser discutido pela sociedade. Mas 

apurar verdadeiramente os fatos e criar um diálogo é trabalhoso e, por vezes, essas fontes 

individuais de informação são, além de críveis, mais ágeis que os jornais ao comentar um 

ocorrido.  

O imaginário “é aquilo que sobra, um excedente de significação extraído daquilo que se 

viveu por um processo de seleção cognitiva e emocional do aparelho psíquico” (Silva, 2017, p. 

168). E como seria o imaginário de influenciador? Aqui, a partir da revisão proposta, 

compreendemos que o influenciador é alguém que comunica para um grande público, mas está 

próximo dele. Com o influenciador, a audiência tem uma relação de empatia mútua, de 

presença constante. Ele traz informação como alguém do seu mesmo círculo e não carrega a 

responsabilidade ética e de posicionamento do jornalista. Ele explora o potencial de 

horizontalização das redes digitais. 
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Desse modo, não só os influenciadores têm vantagem porque estão mais horizontais 

em relação ao público, proximidade que, como vimos, traz credibilidade, como também vão 

ganhando esse atributo antes endereçado aos jornalistas. Os políticos já entenderam isso e, 

conforme citado anteriormente, passam a conversar diretamente com seus públicos, assim, 

atraindo também mais credibilidade. Quando um jornal, tardiamente, desmente o dito por um 

político, aquela informação já fez efeito, se espalhou e dificilmente será desmentida com 

eficiência dentro dos mesmos públicos já impactados. O jogo então vira, o jornal vira o 

mentiroso e o político a vítima. 

A partir dessas considerações e do cenário apresentado, e da noção de que o imaginário 

é um excedente de significado (Silva, 2019), ou seja, no entorno de algo, é a forma como é 

visto e sentido, o presente trabalho observa um jornalista que demonstra se comportar de 

modo semelhante aos influenciadores digitais nas redes sociais. Buscar horizontalizar também 

o jornalista, colocá-lo em relação de proximidade com o seu público, pode ser um caminho 

interessante na direção de maior credibilidade do público e também de maior engajamento. É 

preciso, portanto, observar o comportamento de jornalistas que angariam muitos seguidores, 

recebem muita interação e, ao mesmo tempo, são reconhecidos como credíveis por diferentes 

públicos, para buscar uma orientação de comportamento para jornalistas nas redes sociais. O 

jornalismo precisa encontrar um modo de ressignificar sua relação com seu público e, talvez, 

essa seja uma das respostas.  

 

Objeto e metodologia 

Guga Chacra é jornalista, mestre em Relações Internacionais pela Columbia University, de 

Nova York, colunista do jornal O Globo, um dos maiores do Brasil, e comentarista de política 

brasileira e internacional do canal de televisão por assinatura Globonews e do canal aberto TV 

Globo, além da rádio CBN.  Chacra reside e trabalha nos Estados Unidos e foi eleito três vezes 

o melhor repórter internacional e duas vezes melhor correspondente internacional no Prêmio 

Comunique-se – um dos mais importantes do Brasil na área –, o que lhe rendeu entrada no 

grupo Mestres do Jornalismo – pessoas que já receberam o troféu cinco ou mais vezes. Esses 

predicados, no nosso entendimento, demonstram que Guga Chacra é detentor de grande 

credibilidade frente ao público brasileiro. Os assuntos de sua responsabilidade de cobertura 

são política e economia internacional, com ênfase nas regiões da América do Norte e Oriente 

Médio. No Twitter desde junho de 2009, na conta @gugachacra, tem 1 milhão seguidores 

(números de maio de 2020).  

A metodologia utilizada é a Análise Discursiva dos Imaginários (Silva, 2019), aplicada 

nas seguintes etapas: organização do material, definição dos tópicos emergentes a partir da 

primeira leitura, levantamento de dados, organização dos dados levantados, análise dos 

tópicos emergentes. 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 11 // 2020 //  63 

“Pesquisas costumam partir de intuições (insights) que demandam formalização, 

sistematização, interpretação e desvelamento” (Silva, 2019, p. 95). Esta pesquisa parte da 

ideia de que um jornalista pode, através do seu discurso nas redes sociais, construir um 

imaginário em torno de si que o aproxime do seu público, aumentando, assim, sua 

credibilidade. “A essência do discurso não é discursiva, mas de imaginário” (Silva, 2019, p. 

100). Isso não se dá a partir da identificação com o viés ideológico desse discurso, mas com a 

construção de um diálogo entre o jornalista e seus seguidores. 

De acordo com a bibliografia consultada, no relacionamento e na proximidade se 

constrói a ideia de credibilidade jornalística. A partir dessa percepção, acreditamos que 

identificar de que modo se dá o discurso do jornalista e sua interação com seu público pode 

demonstrar como ele assume um imaginário de influenciador e como isso pode ser um fator 

que contribui para o aumento da sua credibilidade. 

Desse modo, primeiro se deu a organização do material, através do recolhimento de 

todas as 419 publicações (incluindo respostas e retuítes) do jornalista Guga Chacra na conta 

@gugachacra do Twitter do dia 1 de maio de 2019 ao dia 30 de maio de 2019. Todas as 

publicações foram distribuídas em uma tabela, que continha os conteúdos das postagens e 

seus respectivos números de curtidas, respostas e retuítes (compartilhamentos). Abaixo, a 

tabela resumida. 

 

Tabela 1 - Interações por publicação 

Publicações (total) Curtidas 
(total) 

Respostas 
(total) 

Retuítes ou 
compartilhamentos (total) 

Média de interações 
por publicação 

419 213.925 35.107 22.658 648,42 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

Depois, uma primeira leitura do conteúdo (publicações originais, retuítes e respostas) 

possibilitou o levantamento das questões centrais deste trabalho. O modo como Guga Chacra 

usa o Twitter constrói, através do seu discurso, um imaginário de influenciador? Há evidências 

de que isso o coloque mais próximo de seu público? Como isso se dá? 

Depois da organização, se deu a primeira leitura, a partir da qual foi possível chegar à 

definição de tópicos mais frequentes no discurso. Para este trabalho, fizemos a separação das 

publicações por temas e também pelo tipo de publicação (original, resposta e retuíte). Assim, 

era possível compreender pelo ponto de vista dos assuntos, como eles ajudam a criar esse 

imaginário, e também pelo ponto de vista da interação com outros usuários presentes na rede. 

Os temas emergentes foram: (1) ameaças sofridas pelo jornalista; (2) correção de 

informações ou de erros de ortografia;  (3) divulgação de aparições do jornalista em outras 

mídias; (4) entretenimento; (5) futebol e outros esportes; (6) questões pessoais; (7) política 

da América Latina; (8) política dos Estados Unidos; (9) política do Brasil; (10) política do 
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mundo; (11) relação entre Brasil e Estados Unidos; e (12) outras questões. Por se tratarem de 

muitos temas, traremos aqui exemplos das observações feitas e não a totalidade de 

publicações. Importa para este artigo ter uma compreensão do todo e não do detalhe. 

 

A construção de um imaginário horizontal 

A primeira observação foi de que o jornalista trata, ao mesmo tempo, de uma grande 

variedade de assuntos, como se várias conversas ocorressem em paralelo. Assim como há 

diversas publicações que dão conta de assuntos cobertos jornalisticamente por Guga Chacra, 

como os tópicos 7 a 11, também existe uma grande variedade de assuntos paralelos, como os 

verificados nos tópicos 4 e 5. Também, foi possível observar que ele responde com muita 

frequência a uma variedade de seguidores. No período analisado, houve mais respostas (221) 

do que publicações originais (169) e retuítes (29).  

 

Figura 1 - Exemplo de diálogo entre Guga Chacra e um seguidor a respeito de uma informação jornalística 

(tópico 10). 

 

Fonte: Twitter 

 

O foco das publicações parece ser, mais que fornecer opinião jornalística e informações 

ao público, manter um diálogo a respeito dos principais acontecimentos narrados e analisados 

pelo jornalista. Existe também uma taxa de resposta muito alta por parte dos usuários em 

todos os assuntos presentes – de futebol a política –, mas em diversos casos os usuários 

respondem que, apesar de discordarem do jornalista, o respeitam. Há inclusive com frequência 

aqueles que saem em defesa de Chacra quando ele é atacado por um seguidor. 

 

Figura 2 - Exemplo de defesa dos seguidores 
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Fonte: Twitter 

 
Esse comportamento de conversa é comum a outros influenciadores. É no 

relacionamento (Vasconcellos, 2014) com os membros, na alimentação da rede de diálogo, 

que os influenciadores ampliam sua presença e importância frente a seus públicos. Esse é um 

dos aspectos principais de horizontalização da conversa. Entretanto, diferente de outros 

influenciadores digitais que se pode observar, Guga Chacra faz poucas publicações sobre a 

vida pessoal (tópico 6), foram apenas 52. E, mesmo quando comenta algo de sua vida 

particular, não é explícito ou detalhista demais.  

 

Figura 3 - Exemplo de conteúdo sobre vida pessoal 
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Fonte: Twitter 

Entretanto, mesmo que não fale frequentemente da vida pessoal, há dois assuntos 

não-relacionados à cobertura jornalística que fazem parte da pauta principal de Chacra e que 

aparecem com alta frequência em suas publicações no Twitter: entretenimento e esportes 

(tópicos 4 e 5). Em meio a notícias e opiniões acerca dos acontecimentos, o jornalista comenta 

e tem até piadas internas com seus seguidores sobre futebol. 

 

Figura 3 - Exemplo de conteúdo sobre futebol (tópico 5) 

 

Fonte: Twitter 

 
Um caso interessante é a sua relação com programas de televisão. Em diversas 

ocasiões, o jornalista deu opiniões sobre esse, que é um aspecto muito presente no Twitter e 

na vida das pessoas de modo geral, em especial dos brasileiros, frequentes consumidores da 

mídia. Durante o período analisado, por exemplo, foi exibido pela primeira vez o episódio final 

da série da HBO Game of Thrones. Fã da série, como se pode averiguar a partir da grande 

frequência com que aparece como assunto em suas conversas com os seguidores, o jornalista 

fez diversas publicações a esse respeito e comentou o último episódio da série com seus 

seguidores. 

 

Figura 4 - Exemplo de conteúdo sobre séries (tópico 4). 

 

Fonte: Twitter 
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Também observamos algumas das respostas dadas pelos usuários a Guga Chacra, e 

alguns aspectos se destacam. O primeiro deles é que na maior parte das vezes em que o 

jornalista responde a uma crítica ou ameaça (tópico 1), não se encontra nem a publicação 

original e nem o usuário que fez essa publicação, como no exemplo abaixo:  

 

Figura 6 - Exemplo de ameaça (tópico 1) sofrida pelo jornalista 

 

Fonte: Twitter 

 
Esse pode ser um indício de que o usuário que fez a publicação ou era um robô 

programado para responder a publicações sobre algum assunto ou se arrependeu da crítica 
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após ser respondido e, por medo de implicações judiciais, excluiu publicação e sua conta. De 

todo modo, nesses casos e em muitos outros em que algum usuário faz uma crítica a Guga 

Chacra, o jornalista é com frequência defendido por outros seguidores, como se pode observar 

na figura 2. 

Outra observação interessante a partir da análise das respostas ao jornalista é que 

muitas vezes usuários afirmam discordar de alguma opinião, mas respeitar o seu 

posicionamento. Esse também pode ser visto como um traço de credibilidade, ou pelo menos 

de um imaginário de credibilidade construído com esse público. Em um momento de forte 

polarização, um jornalista que consegue atrair para si esse tipo de retorno e constrói uma base 

de seguidores mais plural pode ser um meio de disseminação de informação confiável e 

verdadeira para pessoas de diferentes espectros ideológicos. Isso quebra a lógica do viés da 

confirmação, um dos grandes desafios do jornalismo hoje. 

 

Considerações 

O jornalismo se encontra imerso em diversas crises, que têm diferentes origens. Algumas 

delas estão na relação entre as empresas jornalísticas, os profissionais e seus públicos. A 

competição por atenção com inúmeros outros conteúdos, a percepção de exagero na 

quantidade e na negatividade das notícias por parte do público, a ascensão da crença em 

indivíduos – como os influenciadores digitais – em detrimento de grandes instituições – como a 

mídia tradicional –, entre outras: são diversas as questões a serem encaradas. Essas crises, as 

que passam pela forma como a cultura digital em curso muda a própria sociedade, também 

passam pelo relacionamento do jornalismo com o seu público. 

O jornalista cuja conta no Twitter foi analisada neste artigo, Guga Chacra, nos parece 

criar um imaginário de proximidade com seus leitores, mesmo com aqueles que discordam de 

suas visões ou opiniões. É possível atribuir, no caso estudado, essa credibilidade e confiança 

dos leitores a alguns fatores, a nosso ver, os principais: a criação de um diálogo através das 

respostas aos seguidores, a variação de papeis exercidos por Chacra dentro da rede (ora 

informa, ora entretém, ora aconselha, ora discute) e a preservação de uma relação próxima, 

mas não próxima demais com o público, como é possível averiguar na baixa incidência de 

publicações sobre assuntos pessoais. Esse último aspecto, é nosso entendimento, destaca o 

jornalista como um profissional da informação e não apenas um influenciador digital. Este pode 

ser um aspecto que contribui para a formação tanto de uma credibilidade construída quanto de 

uma credibilidade percebida (Lisboa & Benetti, 2017).  

Essa miscelânea de assuntos torna Guga Chacra, acreditamos, mais próximo de outros 

usuários do Twitter, o destaca do papel de disseminador de informação e o coloca como um 

membro da comunidade do microblog. Fazer um grande número de publicações sobre assuntos 

diversos o coloca em posições diferentes de diferentes redes dentro do Twitter. Quando o 
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assunto é política internacional, por exemplo, Guga Chacra é especialista e entrega informação 

e opinião jornalística. Na publicação seguinte, sobre uma série de televisão, por exemplo, é um 

espectador como qualquer outro, com palpites furados e piadas. Isso humaniza o jornalista, o 

coloca em processo de relação com seu público.  

Outra questão que chama a atenção é a dedicação de Guga Chacra com o público. Das 

419 publicações analisadas, 221 eram respostas a seguidores. Essa alta taxa de retorno 

alimenta a sensação de diálogo e diminui as distâncias entre o jornalista e audiência.  

Há diversos jornalistas flertando com a posição de influenciadores, usando as redes 

sociais para distribuírem informação aferida, abrir debates e analisar o que ocorre na 

sociedade. Assim como os políticos e os influenciadores digitais, esses jornalistas conversam 

diretamente com seus públicos. Como Chacra, alguns deles estão apoiados em grandes marcas 

jornalísticas, mas há também outros independentes. Esses profissionais conseguem agir como 

membros da comunidade e entrar nas conversas cotidianas e isso contribui para a formação de 

um imaginário de proximidade e também para a sua credibilidade.  

Conforme observado por Jeff Jarvis (2017), essa tarefa requer investimento e uma 

virada de chave no que diz respeito ao papel do jornal frente ao seu público. Gerir 

comunidades, mediar debates, ir até onde as pessoas estão serão tarefas trabalhosas, porém 

que podem garantir uma retomada da credibilidade e, assim, do público do jornalismo. A 

construção de um imaginário de influenciador, desde que mantida a percepção das questões 

éticas que são caras ao jornalismo, pode ser benéfica para o combate a desinformação. 

Para estudos futuros, também vemos a importância do jornalismo local. Conhecer o 

rosto, a história do jornalista, ver que é “gente como a gente” é muito mais fácil quando se 

lida com pautas dentro de um foco geográfico ou temático específico. Talvez essa capacidade 

de gerar uma comunidade seja ainda mais evidente em profissionais com foco local. Também, 

conforme observado nas publicações de Guga Chacra, objeto de análise deste artigo, o 

jornalista que tem uma ligação com a sua audiência consegue trazer um olhar local sobre 

assuntos do mundo. Um jornalista que fale diariamente no Twitter sobre a política da cidade 

onde reside, tem amigos e uma forte rede social off-line pode angariar mais credibilidade 

frente àquela comunidade local que outro lidando com algum assunto mais distante do 

cotidiano do seu público.  

O jornalista sempre foi um influenciador da sociedade e, para retomar esse papel, 

precisará aprender a se portar novamente como um membro das comunidades, em vez de um 

olhar distante a retrata-las, mesmo que o faça usando como ferramenta as redes sociais na 

internet. Há meios de fazer isso. A pesquisa aqui retratada mostra que usar o diálogo como 

discurso pode atrair um imaginário de proximidade, que aumente a confiança e a credibilidade 

do público no jornalista e na informação. E disso precisamos para ultrapassar várias das 

diversas crises do jornalismo. 
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