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RESUMO 
 
O trabalho é uma proposta de pesquisa que está em desenvolvimento e objetiva analisar 

preliminarmente o estado da arte que trata da relação do algoritmo com a distribuição e 

apuração de informação, nas plataformas Facebook e Google, procurando entender como 

a seleção robotizada, de acordo com o perfil do usuário nos resultados de busca e notícias, 

pode dificultar o processo de apuração das informações por parte do jornalista.  Com isso, 

a mudança da ideia de verdade, a influência do algoritmo nos mecanismos de busca de 

informação, como no Facebook e no Google, assumem um caráter fundamental enquanto 

mídias determinantes no processo de propagação de informação, a partir também do efeito 

bolha, que pode afetar os mais variados pontos de vistas; inclusive, o político (parte do 

objeto deste estudo) dentro das redes.   
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1 INTRODUÇÃO 

 Este artigo é uma proposta de pesquisa que está em fase de coletas de dados, 

portanto tem como proposito, fazer uma revisão teórica metodológica do tema, que surgiu 

do trabalho de conclusão de curso de Comunicação Social em Jornalismo, do Centro de 

Ensino Universitário do Maranhão do ano de 2017. Percebe-se que no momento atual, a 

informação sofre uma revolução cibernética globalizada, e essa profunda transformação 

traz um novo desafio, não só para o jornalismo, como também para a população. Desde 

2009, o algoritmo do Google foi atualizado para fazer a personalização de busca que fique 

mais parecido com o que o usuário queira ler, baseado na análise de acessos de links feito 

por analisadores algorítmicos, sem base no que é verdade ou não, e isso abre caminhos 

para a disseminação de notícias falsas, e com a progressiva radicalização de 

comportamentos ideológicos e sociais, que são cada vez mais evidenciadas pelas bolhas 

mediáticas (seleção de informações dentro de uma rede social, e depende da posição de 
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suas convicções ou sentimentos do usuário) interferem diretamente na vida pessoal e 

profissional da sociedade.  

Diante deste fato, o jornalismo online encontra-se em um período de reconfiguração 

constante, visto que a notícia não é mais monopólio da profissão e a rapidez e precisão 

são fundamentais para a apuração e divulgação da informação, quesitos necessários na 

obtenção de um destaque de furo. Neste ambiente de compartilhamento ao vivo e em 

massa, onde tudo pode ser verdade, mas também tudo pode ser mentira, surgem 

questionamentos mais amplos sobre a veracidade dos fatos, e com o aparecimento da pós-

verdade, baseando-se na construção sentimental do receptor sobre determinado tema de 

grande repercussão social ou política. 

A pesquisa em andamento pretende apresentar como a pós-verdade influencia a 

crise de credibilidade jornalística no âmbito online e como essa atitude estruturou um 

negócio lucrativo dentro dos meios de distribuição de informação na Internet. A 

justificativa para esse comportamento / fenômeno pode ser analisada diante do 

entendimento do uso de filtros bolhas na distribuição na informação que é consumida e 

as percepções dos usuários brasileiros sobre as plataformas como Facebook e Google, 

que são tratadas como fonte de notícia, divergente do seu propósito original de 

distribuidor de informação. O que levanta a pergunta de como a era da pós-verdade pode 

influenciar o jornalismo online? 

No Brasil, 91 milhões de brasileiros estão conectados no Facebook. Em uma 

pesquisa feita pela empresa Quartz esse ano, 55% dos brasileiros consideraram que a rede 

social é a Internet. Em outros países como Nigéria e Índia, 65% e 63% respectivamente, 

consideraram a mesma afirmação. Estados Unidos ficou com 5% (OLHAR DIGITAL, 

2017). Isso pode representar muitas implicações no processo de circulação de 

informações jornalísticas enquanto instâncias de referência social, em que sem a 

apropriação crítica dos conteúdos da Internet se torna problemático esperar que as pessoas 

entendam o que a rede pode fazer contra elas ou porque elas devem se importar com essas 

mudanças as quais envolvem a privacidade. Isso implica a necessidade de uma espécie 

de checagem da informação por parte de todos os usuários antes mesmo de compartilhá-

la, independente de quem seja a fonte.  

A linha tênue entre o conceito de neutralidade e o que se precisa saber está 

diretamente ligada ao filtro bolha dos grandes sites. Eli Pariser (2011) explica esse 

processo que impulsiona e reproduz determinados gostos que são selecionados a partir do 
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que o algoritmo considera que esteja no campo de identificação do usuário, para que este 

permaneça dentro da bolha. Tal como aconteceu no período de votação do Brexit e as 

notícias controversas sobre o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Em 

ambos os exemplos mencionados, quem seguisse determinadas páginas tanto a favor 

quanto contra, só se depararia com informações de ideologias semelhantes em boa parte 

dos casos.  

Diante disso, esses algoritmos tendem a influenciar a formação de leituras e, 

consequentemente de opiniões, reforçando a parede invisível dentro das buscas de 

informação; inclusive, nas redes sociais. A pesquisa se torna necessária para entender o 

impacto dentro da prática do jornalismo online, considerando o fato de que a cada dia, o 

consumo de informação online cresce no Brasil e no mundo. Entender como a 

engrenagem de distribuição funciona, ajuda a dinamizar o desempenho de apuração e do 

entendimento de como esses leitores (considerando que o jornalista também é um usuário) 

recebem as informações convergentes e divergentes de suas posições políticas, sociais e 

até mesmo sua independência de poder de consumo. 

No estudo do The Wall Street Journal, sobre os sites mais visitados da Internet, 

entre eles a CNN e o Yahoo, esses passaram a instalar em média 64 cookies repletos de 

dados e filtros de rastreamento pessoal nos navegadores. Se o usuário procurar sobre 

“viagens” no Yahoo, o site irá instalar 233 cookies e filtros de rastreamento nos 

computadores, para que outros sites possam solicitar anúncios de sites de viagens 

(PARISER, 2011). Como isso pode afetar nossa experiência na rede? 

Lembrando que esses filtros sofisticados estão sendo desenvolvidos para aumentar 

as possibilidades de organização de pesquisa, mas também podem influenciar resultados 

de análises na construção da sociedade, do jornalismo e na política. 

Para entender melhor essa influência, uma pesquisa feita por cientistas da rede 

social, o Facebook, entre 10 milhões de usuários da rede, de todos os links vistos por 

pessoas progressistas, por exemplo, apenas 22% desafiam sua forma de pensar e, os 

conservadores, veem cerca de 33% de notícia que não correspondem com sua ideologia. 

Sem o julgamento dos algoritmos, os progressistas veriam 24% mais notícias contra a sua 

visão e, os conservadores, 35% (EL PAÍS, 2015). Isso, levando em conta o 

compartilhamento de amigos e das páginas de informação dentro dos seus perfis. É válido 

ressaltar que o algoritmo não age sozinho, ele depende do hábito de quem o usa, existindo 

assim um impacto significativo dentro da usabilidade da rede. 
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Esse algoritmo é utilizado tanto no Facebook (EdgeRank) como no Google 

(PageRank), onde eles interpretam ações pessoais de quem está conectado através de 

inúmeras variáveis, propondo uma experiência mais próxima para o usuário (BRUNO, 

2006). Portanto, parte-se de um pressuposto de que o problema da credibilidade no 

jornalismo online não pertence apenas às agências de notícias, mas também das redes 

sociais, dos usuários e através do processo de compartilhamento viral. 

O artigo propõe apresentar durante a pesquisa, a problemática na estruturação do 

jornalismo online e o entendimento sobre o que é verdade e a utilização de bolhas de 

informação na web pelas mídias sociais com o uso dos algoritmos de pesquisa nos meios 

de distribuição e busca de informação em massa no Brasil, especificamente o Facebook 

e o Google, acabam sendo determinantes nesse processo de conclusão de apuração e 

desmistificação dos fatos. 

 

2 A PESQUISA  

O projeto está sendo desenvolvido na estruturação da pesquisa qualitativa, com o 

e-clipping como procedimento de coleta de dados e a Análise de Conteúdo enquanto 

instrumento analítico, que terá como propósito, observar o Facebook e o Google, a partir 

da comunicação jornalística e sua influência na produção e percepção da notícia. 

Em relação ao mapeamento e o reflexo das notícias falsas, dentro da perspectiva da 

pós-verdade, a coleta de dados se processará através de um e-clipping, usando duas 

páginas do Facebook, através de mecanismos de comparação, durante uma semana 

aleatória. Uma vez coletadas as informações propagadas no SRS, estas serão analisadas 

também sob o viés da análise de conteúdo. Lemos explica sobre o método do e-clipping:  

 

Sendo notícia a matéria-prima de um clipping, o suporte no qual 

a informação veiculada define sua tipologia. O clipping 

eletrônico, por exemplo, cuida de inserções televisivas e 

radiofônicas. Já o online, um dos mais atuais e modernos, é 

voltado exclusivamente ao ambiente da Internet, sobretudo 

conteúdo publicado nas redes sociais. Este tipo de serviço 

também é conhecido como e-clipping, uma abreviação do 

eletronic clipping (LEMOS, 2012, p 49). 

 

Contudo, a análise feita a partir do Google servirá apenas de base complementar 

(uma vez que ele se constitui o maior site de buscas do planeta) para se pensar a política 

no contexto da pós-verdade propagada no Facebook. Com isso, o uso dos métodos de 
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pesquisa que estão sendo desenvolvidos nesse projeto servirá para compreender a 

dinâmica do algoritmo dentro dos mecanismos de busca (Google e Facebook) e a 

propagação da informação política via Sites de Redes Sociais, por meio dos filtros bolhas 

(no Facebook) gerados por esses mesmos algoritmos num contexto de pós-verdade. Isso 

se fará a partir de dados coletados pelo e-clipping realizado de forma comparativa em 

duas páginas do Facebook, seguidos da análise de conteúdo. Deste modo, conclui-se que 

os motores de buscas de uma dessas empresas podem servir para complementar o 

entendimento dos motores de buscas da outra. 

 

3 O JORNALISMO ONLINE NOS TEMPOS DOS ALGORITMOS 

O jornalismo online depende da rapidez e precisão para uma informação de 

qualidade chegar até o leitor. É importante entender como os algoritmos utilizados pelos 

mecanismos de busca e nas redes sociais podem influenciar não só o jornalismo de web, 

mas o jornalista e o leitor em sua análise crítica dos fatos, na veracidade das notícias, na 

distribuição e também no hábito do consumo de notícias. Eli Pariser (2010) mostra que a 

personalização de buscas não define apenas aquilo que compramos. Para um maior 

número de pessoas, o Facebook é uma fonte de informação. Dados de usuários nos 

Estados Unidos mostram que 36% com menos de trinta anos de idade leem noticias em 

redes sociais. E ele (2010) completa que essa personalização está moldando os fluxos de 

informação muito além do feed de notícia do Facebook. De acordo com a pesquisa feita 

por Pariser (2010), os sites como Yahoo Notícias ou o News.me estão fornecendo 

manchetes segundo interesses e desejos pessoais: 

  

A personalização influencia os vídeos a que assistimos no 

YouTube e numa dúzia de concorrentes menores, além das 

postagens dos blogs que acompanhamos. Afeta os e-mails que 

recebemos os possíveis namoros que encontramos nos sites de 

relacionamento e os restaurantes que o Yelp nos recomenda – ou 

seja, a personalização pode facilmente afetar não só quem sai para 

jantar com quem, mas também aonde vão e sobre o que 

conversam. Os algoritmos que orquestram a nossa publicidade 

estão começando a orquestrar nossa vida (PARISER, 2010, p.11). 

 

 Sabe-se que o algoritmo é um mecanismo de previsão que cria e refina 

constantemente uma teoria sobre o usuário e sobre o que vai fazer ou deseja seguir. Esse 

mecanismo cria um universo de informações que altera fundamentalmente o modo como 

o leitor encontra as ideias e informações (PARISER, 2010). Ou seja, são robôs que 
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selecionam de acordo com o perfil (baseado em pesquisas, curtidas, conversas) as 

informações que possivelmente o leitor queira ler. Eli Pariser (2010) em seu último 

trabalho, The Bubble Filtre: What The Internet Is Hiding From You denomina esse 

algoritmo como filtro bolha.  

 Godoy et al. (2011) complementa que o problema no uso desse mecanismo de 

filtragem de informação é de que não há uma contextualização, neutralidade ou 

veracidade das informações e que funcionam sem o controle e conhecimento do usuário.  

 Em seu livro The Bubble Filtre: What The Internet Is Hiding From You, Pariser 

(2010) explica três dinâmicas sobre o filtro bolha. A primeira está relacionada ao 

consumo de informações baseadas no perfil do leitor, onde ele afirma que no filtro bolha, 

o usuário é afastado dos leitores antagónicos as suas ideias. Segundo, essa bolha é 

invisível, onde o leitor não sabe o porquê daquele resultado. É impossível para o usuário 

saber se as suposições do site de busca, como o Google, estão sendo imparciais ou não. 

E informa que uma vez dentro da bolha, é quase impossível saber seu grau de 

parcialidade. E por último, o usuário não opta em usar o filtro e muita às vezes ele nem 

sabe que o filtro existe. A informação chega até o leitor através do seu feed de notícias do 

Facebook ou da busca feita no Google. Nesse sentido, “a personalização da Internet se 

define como o processo de mudança do conteúdo e estrutura de uma aplicação web, com 

o objetivo de se adaptar a uma necessidade específica, objetivos, interesses e preferências 

de cada usuário” (GARRIGÓS, GOMES E HOUBEN. 2010 p. 991).  

 Godoy et al. (2011, p 6) afirmam que o uso desses filtros pode influenciar 

tendências dentro da construção de ideias sobre qualquer assunto. E conclui que 

“concordar com os filtros poderia afetar o valor moral da informação e as facilidades de 

um indivíduo obtê-la, ao contrário da Internet de alguns anos atrás, em que o problema 

de acesso era devido ao alto custo de um equipamento de acesso”.  

 A Internet tornou-se um meio social de compartilhamento de informação e há uma 

mudança vigente na distribuição de mídias. Henry Jenkins (2014) argumenta que essa 

nova distribuição sinaliza um modelo mais participativo de diferentes tipos de cultura. A 

reformulação não tange somente a forma como a notícia se propaga, mas agrega valor ao 

leitor, em que o usuário não é mais considerado apenas um único consumidor de 

informação. Ele produz, reproduz e compartilha. Jenkis (2014) explica: 

 

[...] O público não é mais visto como simplesmente um grupo de 

consumidores de mensagens pré-construídas, mas como pessoas 
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que estão moldando, compartilhando, reconfigurando e 

remixando conteúdos de mídia de maneira que não poderiam ter 

sido imaginadas antes. E estão fazendo isso não como indivíduos 

isolados, mas como integrantes de comunidades mais amplas e de 

redes que lhes permitem propagar conteúdos muito além de sua 

vizinhança geográfica (JENKIS, 2014, p.24).  

 

A criação de plataformas sociais, onde grupos com os mesmos interesses podem 

discutir e compartilhar informação exerce o conceito de propagação. Pois produzem e 

distribuem conteúdos midiáticos nas aldeias globais, fazendo o material circular e criando 

um compartilhamento impulsivo, baseada na cultura ligada em redes. Dessa forma, 

“serviços como o bitly permitem que as pessoas compartilhem links com rapidez e 

eficiência. Plataformas como o Twitter e o Facebook facilitam o compartilhamento 

instantâneo das conexões sociais de cada pessoa”. (JENKIS, 2014, p.35). 

De acordo com as observações de Jenkis (2014) revelam que os usuários contam 

uns com os outros nessas web-comunidades, para passar adiante peças significativas de 

informação e notícia, o autor, ao conceituar o termo propagação, refere-se a uma 

variedade de grupos que funcionam na produção e na distribuição de mídia para atender 

a esses interesses coletivos.  

Dentro da cultura conectada em rede, Jenkis (2014) afirma que os usuários das 

plataformas como o Facebook, tomam decisões a partir de uma base social, ao escolherem 

quando vão difundir alguma informação e conclui que, ao ler o conteúdo informativo, o 

leitor não pensa no propósito daquele material, mas no que estava tentando ser passado 

para ele.  

Com isso, Jenkis (2014) sinaliza que o compartilhamento na cultura de conexões 

em rede é a partir dos vínculos sociais existentes nas plataformas de interação social, pois 

reflete interesses em comum. Partindo disso, esses usuários agregam valor não só pela 

relevância em comum, mas também pelo provável sentimentalismo envolvido na 

publicação compartilhada: 

 

É evidente que algumas pessoas estavam passando adiante a 

apresentação como um gesto de amizade destinado a consolidar 

relacionamentos interpessoais, ao passo que outras usaram o 

material para contribuir para uma comunidade organizada em 

torno de um interesse principal. Essa é uma diferença 

fundamental entre redes baseadas na amizade e redes baseadas 

em interesses (ITO apud JENKIS, 2014, p. 38).  
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Essas observações sobre compartilhamento analisada por Jenkis, condiciona para 

o compartilhamento propagável de conteúdos noticiosos. Uma das problemáticas nas 

redes sociais que provoca um impacto significativo no jornalismo online é a criação de 

notícias falsas que acabam tornando-se virais4 na rede. Analisando a rede de conexões e 

a propagação de informações, o compartilhamento irresponsável de fatos não verídicos 

causam transtornos não só na apuração das mesmas, mas também para os usuários que 

não tem intimidade com o uso da Internet. 

 Douglas Rushkoff apud Jenkis (2014, p 42), afirma que “certos eventos de mídia 

não são como vírus. Eles são o vírus” e completa que seu propósito é espalhar o quanto 

possível o seu código. Ou seja, uma vez que os fatos não verídicos ao serem espalhados 

pela rede, propagando ideias e mensagens condizentes ao pensamento do usuário que 

recebe a notícia, essa pessoa é seduzida em circular a mensagem, sem se preocupar com 

a veracidade da informação, já que o transmissor da mensagem na rede de interação é 

confiável e faz parte do seu círculo intersocial. Jenkis (2014) ainda elucida: 

 

O conceito de ‘propagabilidade’ preserva o que houve de útil nos 

modelos anteriores de comunicação: a ideia de que a eficiência e 

o impacto de mensagens são aumentados e expandidos por sua 

movimentação entre pessoas e entre comunidades (JENKIS, 

2014, p 46).  

 

Jenkis (2014) pondera que “o papel ativo na propagação de conteúdo, em vez de 

somente servir como portador passivo da mídia viral: suas escolhas, seus investimentos, 

seus interesses e propósitos, assim como suas ações, determinam o que ganha valor”. 

Paulo Serra (2007, p.105) explica no Manual de Teoria da Comunicação que a 

informação e a comunicação “são mecanismos de organização que desempenham um 

papel de feedback essencial à sua manutenção como sistemas organizados”. E o 

mecanismo essencial é a imprensa.  

Entretanto, a crise de credibilidade no jornalismo online por causa da proliferação 

de notícias falsas no ambiente digital, dificulta a manutenção da organização social 

complexa. De acordo com Kepferer (1993), o boato pode ser considerado a mídia mais 

antiga no mundo. Muito antes do aparecimento da escrita, o ‘telefone sem fio’ era o único 

                                                 
4 O termo viral excepcionalmente se encaixa na propagação das notícias falsas, porque, mesmo sem ser passivo, o 

usuário aceita aquela notícia como legítima.  
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meio de comunicação nas sociedades. O boato na esfera digital se modernizou, ganhando 

teor político e ideológico e engajamento de terceiros.  

Allport; Postman citados por Kepferer (1993) afirmam que o boato é uma 

proposição ligada aos acontecimentos diários, com informações aumentadas, baseadas no 

ouvi-dizer e sem que o fato tenha prova. Sustein (2010, p.8) explana que o fato do 

indivíduo acreditar nos boatos se dá pela virtude da comprovação de suas esperanças ou 

por causa do medo. Contudo, Kepferer (1993) afirma que: 

 

O sucesso de um boato “inacreditável” para alguns não pode ser 

atribuído a uma cegueira, resultado de um desejo obstinado de se 

acreditar nele: ele prova que dependendo dos conhecimentos do 

público, o boato não é inverossímil (KAPFERER, 1993, p. 78). 

 

Com a democratização do uso das mídias digitais, a imprensa não conseguiu 

desmistificar as notícias falsas. Ramonet (2012) ao falar sobre o noticiário online analisa 

que em razão da explosão e de sua multiplicação, a informação encontra-se com ruídos 

causados pelos rumores, pelas deformações e manipulações:  

 

A crise da credibilidade das mídias tem também outras causas. O 

jornalismo de especulação, de divertimento e de espetáculo 

triunfa em detrimento da exigência de qualidade. A encenação da 

informação sobrepõe-se à verificação dos fatos (RAMONET, 

2012, p. 54). 

 

O leitor está tão exposto no fluxo de informação que é incapaz de distinguir no meio 

online o que é uma notícia bem pesquisada, fontes confiáveis, propaganda, ativismo, 

fofocas ou insinuações. A fusão entre opinião e notícia deixou uma brecha profunda entre 

os fatos e afirmações. Ao mesclar meias verdades e fatos mentirosos, e juntando a 

evolução das mídias no compartilhamento viral de notícias sensacionalistas, isso acabou 

prejudicando a confiança nos meios de informações convencionais. Na Europa, a 

desconfiança nos jornais vem crescendo, o que refletiu nas eleições americanas e 

francesas. Entende-se que a credibilidade dos jornais tradicionais teve um peso nas 

decisões dos eleitores, colocando em destaque a relevância da mídia alternativa, em que 

alguns veículos tendenciosos, produziam notícias falsas contra os candidatos de Trump e 

Marine Le Pen, muitas vezes absurdas, trazendo não apenas questões de soluções 

políticas, mas de cunho pessoal, para a discussão. O fluxo de informação tendenciosa e 
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falsa durante todo o processo de campanha marcou a vitória do novo presidente da França, 

Macron, que já é considerada por muitos como a vitória contra a pós-verdade.   

Castilho (2017) afirma que: 

 

O que provavelmente veremos em breve é um agravamento dos 

confrontos entre a imprensa convencional e as redes sociais. Se o 

antagonismo era até agora apenas por questões financeiras ligadas 

à sustentabilidade de empresas jornalísticas, agora passa a ser 

também um problema político (CASTILHO, 2017, online). 

 

Os sites de notícias falsas estão cada vez mais presentes nas bolhas midiáticas nos 

SRS 5e tem características comuns como: layouts parecidos com portais de comunicações 

tradicionais, notícias não assinadas e possuem nomes parecidos com os de jornais da 

grande mídia. Muitos desses sites tiveram seus conteúdos compartilhados no Facebook e 

foram difundidos nas comunidades de interação sobre política. Com o agendamento de 

notícias dos grandes veículos de comunicação e o maior número de especulação sobre os 

fatos passados, a opinião e a informação são confundidas. Nesse sentido Kruger apud 

Sambrook (2017) ratifica: 

 

On many issues there is a gap between the views of elites and the 

mass of ordinary people. Elites govern against the opinion of 

significant parts of the population…This might be justified or not 

– but when journalists follow the elite discourse like a shadow 

and cover, explain and rationalise the political decisions, then 

many people see politicians and journalists as a common caste 

that rules against their interests (SAMBROOK, 2017, online)6. 

   

Não é só a notícia absolutamente falsa que se tornou um problema no meio 

jornalístico. Dessa forma, segundo Elgan (2017), as notícias semi-falsas estão sendo 

propagadas não só para levar o leitor a acreditar em mentiras, mas para confundir e 

enganar por meio de informações flutuantes em que há mais de uma explicação para um 

mesmo evento. É uma prática que está sendo muito utilizada pelo governo russo, para 

confundir as pessoas que fossem atrás da verdade e atrapalhar apurações:  

                                                 
5 Consideramos como Sites de Rede Social as ferramentas digitais que proporcionam a construção de um perfil ou 

persona que represente o indivíduo na rede, a publicação da rede social dos usuários e, por fim, a interação entre eles 

(BOYD; ELLISON, 2007). Ao contrário do que possam parecer, os SRSs não compreendem a rede social em si, 

sendo apenas os sistemas que a suportam (RECUERO, 2009). 
6 Em muitas questões há uma lacuna entre as opiniões das elites e da massa de pessoas comuns. Elites governam contra 

a opinião de partes significativas da população. Isso pode ser justificado ou não - mas quando os jornalistas seguem o 

discurso de elite como uma sombra e cobrem, explicam e racionalizam as decisões políticas, muitas pessoas veem 

políticos e jornalistas como uma casta comum que rege seus interesses “. (Tradução livre) 
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The Russian government does this through the publication of 

semi fake news and also "by hiring armies of trolls," which spread 

misinformation and disrupt online conversations with abusive, 

hateful posts, thus preventing rational conversation (ELGAN, 

2017, online).7 

 

O uso dessas práticas é considerado terrorismo digital e ameaça diretamente a 

democracia e a comunicação. No relatório “Incêndios digitais”, publicado em 2013 pelo 

Fórum Econômico Mundial, informam que:  

 

The global risk of massive digital misinformation sits at the centre 

of a constellation of technological and geopolitical risks ranging 

from terrorism to cyber-attacks and the failure of global 

governance.This risk case examines how hyperconnectivity could 

enable “digital wildfires” to wreak havoc in the real world 

(WORD ECONOMIC FORUM, 2017, online).8 

 

O uso de notícias falsas para derrubar governos ou confundir a população, não é 

uma tática nova. No livro O diabo da água benta (2012), mostra que em períodos como 

na Revolução francesa, no qual libelos (jornais satíricos) eram distribuídos com boatos 

de pessoas públicas, principalmente ligados à política, o que em muito das vezes, o leitor 

absorvia o boato como notícia. Porém agora, ganhou novas dimensões com o 

aparecimento das redes sociais.  

Esse tipo de atividade se tornou rentável, através do pagamento pelos cliques dos 

leitores, e quanto mais sensacionalistas a informação, mais chama a atenção de quem ler. 

E em momento em que nem todos apuram o fato que se compartilha o engajamento 

político ideológico, a informação é mais propagada. Habermas explica que o indivíduo 

tem necessidade de se comunicar para manter as relações ideológicas, ele conclui que: 

 

As comunicações quotidianas repousam no contexto de 

suposições de fundo compartilhadas. E a necessidade de 

comunicação nasce, por sua vez, da necessidade de manter em 

harmonia as opiniões e interações - de sujeitos que decidem de 

                                                 
7 O governo russo faz isso através da publicação de notícias semi falso e também "contratando exércitos de trolls", que 

espalham informações erróneas e interrompem conversas on-line com mensagens abusivas e odiosas, evitando 

conversas racionais. (tradução livre) 
8 O risco global de desinformação digital maciça está no centro de uma constelação de riscos tecnológicos e 

geopolíticos que vão do terrorismo aos ataques cibernéticos e ao fracasso da governança global. Este caso de risco 

examina como hyperconnectivity poderia permitir "wildfires digitais" para causar estragos no mundo real. (tradução 

livre) 

https://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html
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forma independente - relevante para a ação (HABERMAS, 2004, 

p. 173). 

 

A política é o foco dos sites de mentiras, por ter um engajamento único nas redes 

sociais. De acordo com Dutra apud Lódea (2015, p 176), a informação completa só pode 

ser garantida quando dois pontos conseguem dialogar entre si,“ou seja, seus integrantes 

devem ter capacidade de diálogo e entendimento  para não ser enganado por falsas 

verdades” e que ao legitimar essa ligação, reforça a democracia. Quando existe uma falha 

entre esses dois pontos, a informação flutuante dá uma vantagem para o outro ponto. 

Portanto, o ruído coloca a interpretação dos fatos verídicos e apurados pelas 

agências de comunicação, e com a integração da crise de credibilidade, o usuário não 

absorve as notícias de uma forma completa.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O fluxo de notícias e de informação nos tempos atuais, com a globalização e a 

tecnologia em rede, é o maior na história da humanidade. Isso abre lacunas para que meios 

tendenciosos de notícias possam propagar mentiras e informações flutuantes para quem 

estar lendo. Isso preocupa toda a comunidade jornalística e os governos, que podem 

facilmente entrar em crises através de sites maliciosos que buscam plantar o caos ou com 

interesses privados de compactuar com a não manutenção da democracia.  

É importante destacar que a pesquisa sobre os algoritmos do Facebook e do Google, 

observando que em um mundo conectado nessas mídias sociais, onde cada vez mais se 

busca informação através de plataformas de comunicação, pretende entender o 

funcionamento desses meios de comunicação, como eles propagam a notícia e a 

verdadeira interpretação dos fatos colocados em rede social digital.  

Além disso, o trabalho abordará os efeitos da notícia falsa no jornalismo e como 

isso afeta o trabalho de apuração na prática do profissional. Portanto, busca refletir sobre 

a credibilidade das agências de notícias, diante do compartilhamento propagável da 

notícia falsa e como isso pode comprometer o direito democrático do livre acesso a 

informação íntegra e confiável do cidadão.  
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