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Resumo 

O objetivo deste artigo é, a partir da discussão do jornalismo sob a perspectiva de seus 

processos de produção, propor uma reflexão sobre os modos de ação dos jornalistas da 

agência Lupa, procurando compreender os procedimentos por eles utilizados nas fases 

necessárias para a construção de uma notícia rigorosamente apurada nos padrões dos 

modelos de fact-checking. Os apontamentos teóricos fundamentais para a análise serão 

a teoria crítica dos processos criativos (Salles, 2008; 2011; 2016). O artigo propõe que 

as práticas jornalistas das agências de checagem recuperam princípios clássicos do 

jornalismo, como a apuração extensiva e a checagem. Dessa forma, podem auxiliar no 

enfrentamento das notícias falsas (fake news), produto da pós-verdade. 

Palavras-chave 
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1. A investigação jornalística na era da pós-verdade 

 

O discurso da pós-verdade (post-truth) ganhou destaque no campo da 

comunicação, especificamente, no jornalismo, após notícias falsas (fake news) 

circularem nas redes sociais durante o referendo sobre a permanência do Reino Unido 

da União Europeia, conhecido como Brexit, e as eleições presidenciais americanas que 

elegeram Donald Trump.  O tema impulsionou ainda o dicionário de Oxford eleger a 

“pós-verdade” como a principal palavra do ano de 2016.  

A partir daí, o termo possibilitou diferentes reflexões sobre o ato de fazer 

jornalismo, principalmente, sobre a credibilidade e a veracidade das informações 

jornalísticas diante das inúmeras versões e opiniões e notícias falsas disponíveis nas 

redes sociais.  

O dicionário assim definiu a pós-verdade
3
: adjetivo que se relaciona ou denota 

circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Puc-SP).  
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pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais (Tradução nossa). Na época, a 

imprensa brasileira produziu matérias e artigos de opinião sobre o tema. Repórteres e 

especialistas defenderam a ideia de que o Brasil também vivia um momento de pós-

verdade e alguns acontecimentos políticos poderiam mostrar isso, como o jornalista 

Carlos Castilho discute:  

 

Aqui no Brasil, a pós verdade é nítida no caso das investigações da Lava Jato. 

Separar o joio do trigo no emaranhado de versões e contra versões produzidas 

pelas delações premiadas é bem complicado. Há poucas dúvidas sobre a 

existência de esquemas de propinas, caixa dois eleitoral, superfaturamento, 

formação de cartéis e enriquecimento de suspeitos, mas provar cada um deles 

com base em evidências é uma operação complexa e demorada. Em alguns 

casos até inviável dada a sofisticação dos esquemas adotados pelos suspeitos 

de corrupção (CASTILHO, 2016).  

 

 

No mesmo artigo intitulado Apertem os cintos: estamos entrando na era da pós-

verdade, o jornalista apresenta discussões pertinentes sobre o tema e provoca reflexões 

caras e urgentes aos profissionais da imprensa:      

 

A pós-verdade coloca para nós jornalistas o desafio de repensar a 

credibilidade e os parâmetros profissionais para avaliar dados, fatos e 

eventos. Não é uma casualidade o fato da credibilidade da imprensa, em 

países como os Estados Unidos, estar hoje num dos pontos mais baixos de 

sua história. O leitor está cada vez mais confuso e desconfiado em relação à 

imprensa. É uma resistência intuitiva ao fenômeno da complexidade 

informativa gerada pela internet (Idem).  

 

 Diante da pós-verdade, o ato de “repensar a credibilidade e os parâmetros 

profissionais para avaliar dados, fatos e eventos” torna-se imprescindível para a 

sobrevivência do jornalismo. O que torna necessária ainda a discussão sobre o modo de 

produção jornalístico, incluindo a etapa da investigação e apuração dos fatos.  

É o que propõe o presente artigo ao questionar a forma como jornalistas 

investigam a realidade, diante da complexidade dos fatos e do emaranhado de versões 

existentes. Como investigar a verdade no mundo da pós-verdade? Eis o verdadeiro 

desafio jornalístico.   

Castilho, mais uma vez, é pertinente ao escrever que a internet possibilitou o 

abandono das dicotomias e o entendimento da complexidade do real, porém, ao mesmo 

                                                                                                                                               
3 Adjective relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public 

opinion than appeals to emotion and personal belief. 
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tempo, provocou a confusão do leitor diante da variedade de fatos e versões presentes 

na rede: 

 

Mas o que parecia ser um fenômeno positivo, ao eliminar os absurdos da 

dicotomia clássica num mundo cada vez mais complexo e diverso, acabou 

gerando uma face obscura na mesma moeda. Os especialistas em informação 

enviesada ou distorcida (spin doctors no jargão norte-americano), 

aproveitaram-se das incertezas e inseguranças provocadas pela quebra dos 

paradigmas dicotômicos para criar a pós-verdade, ou seja, uma pseudo-

verdade apoiada em indícios e convicções já que os fatos tornaram-se 

demasiado complexos (Idem). 

 

Desta forma, é oportuno pensar que o fenômeno da pós-verdade trouxe à tona a 

necessidade de novas formas de produção do jornalismo e rememorou a antiga crise que 

o campo vive diante da inclusão sem volta das novas tecnologias na comunicação. 

Agora também se vê diante da necessidade de rever seus modos de produção para 

enfrentar as chamadas “fake news”, produto da pós-verdade, e ainda reportar a 

complexidade do mundo com veracidade.  

Para isso, é necessário voltar um pouco atrás na história do jornalismo e reviver 

algumas tradições esquecidas com a chegada das novas tecnologias, a checagem é uma 

delas. No artigo intitulado Das “fake news” ao fenômeno “slow News”, Castilho expõe 

a relação entre a eminência da pós-verdade e a necessidade de uma mudança de 

comportamento da cultura jornalística. O autor propõe a diminuição do imediatismo da 

notícia que impossibilita a checagem de dados, fatos e eventos. “A solução seria reduzir 

o ritmo, gastar mais tempo na verificação e contextualização das informações para 

evitar que o fenômeno das fake news (jargão americano) assuma proporções 

catastróficas comprometendo ainda mais a credibilidade da imprensa” (CASTILHO, 

2017).   

  O enfrentamento das “fake news” ganha um reforço com o surgimento de 

empresas de comunicação especializadas na checagem das informações da mídia. As 

chamadas fact-checking são veículos apartidários, que questionam as informações já 

expostas na imprensa e nas redes sociais. 

 

2. A rede de checadores 

A história da checagem teve início com o jornalista americano Brooks Jackson, 

da rede CNN de Washington, que criou o primeiro site independente de fact-checking, o 
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FactCheck.org, inaugurado em 2003 e ativo até hoje.  Brooks participou da primeira 

equipe especializada em checar propaganda eleitoral, a “Ad Police”. O objetivo era 

checar a veracidade dos discursos dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, em 

1991.  

Atualmente, existe uma rede internacional de checadores, The International 

Fact-Checking Network
4
 (IFCN), nos Estados Unidos. O grupo costuma debater os 

rumos e os desafios da checagem. Segundo a IFCN, existe, hoje em dia, cerca de 140 

plataformas de checagem no mundo.  

A partir desta rede, os checadores costumam seguir princípios éticos de 

comportamento. São eles: a transparência plena da sua metodologia, ou seja, detalhar 

para o publico a forma que a checagem é realizada; a transparência plena do seu 

financiamento; apartidarismo; comprometimento com a correção, caso haja um erro na 

checagem e transparência na informação das fontes.  

No Brasil, as agências de checagem ganharam força a partir de 2014, com o 

surgimento dos blogs “Preto no Branco”, do jornal O Globo, e “Truco!”, iniciativa da 

Agência Pública. Eles tinham o mesmo objetivo do site americano que seria a checagem 

dos discursos políticos dos candidatos à presidência do Brasil, no mesmo ano.  

Além da performance americana, os projetos brasileiros tiveram influência da 

agência de checagem argentina, Chequeado, primeiro site de verificação de dados da 

América Latina, que também acompanhava os discursos políticos presidencialistas da 

Argentina.    

A partir daí, novas empresas apareceram no cenário ainda tímido de checagem 

no Brasil. Em 2015, surgem a agência Lupa, com a mesma idealizadora do blog Preto 

no Branco, e a agência Aos fatos. O blog “Truco!” ainda se mantém no cenário nacional 

de checagem.    

A relação das fakes news e dos fact-checking ganhou forma, em 2016, quando 

uma dos principais canais atuais de divulgação de informação, a plataforma Facebook 

realizou uma parceria com organizações, que trabalham com checagem de fatos.  

A iniciativa consiste na verificação das agências de checagem das informações 

denunciadas como falsas pelos internautas na plataforma. Se a informação for 

identificada como falsa, ela não será excluída da rede social, mas será sinalizada como 

pouco confiável. No Brasil, o Facebook fechou parceria com as empresas Lupa, Aos 

                                                 
4 Site da agência internacional de checagem: http://www.poynter.org/ 
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fatos e com o blog Truco!. A agência Lupa divulgou nota sobre o assunto na sua página 

da internet:  

 

O projeto experimental será realizado primeiro nos Estados Unidos e consiste 

na possibilidade de checadores profissionais classificarem informações que 

circulam nas timelines como sendo inverídicas. Em seguida, os fact-checkers 

deverão postar no mesmo local um link contendo a correção e a informação 

verdadeira sobre aquele determinado assunto (LUPA, 2016, ARQUIVO 

ELETRÔNICO
5
) 

 

 

 Na presente pesquisa, o trabalho desenvolvido na agência Lupa ganha destaque. 

 

 

3. Agência Lupa 

 

A agência Lupa se autodenomina a primeira agência de fact-checking do Brasil. 

A sua história é tão recente quanto o uso do termo checagem no jornalismo brasileiro. A 

Lupa surgiu, em 2015, após o sucesso do blog Preto no Branco, no site do jornal O 

Globo. A jornalista Cristina Tardáguila, criadora da agência, foi quem sugeriu a ideia 

para o jornal carioca do blog Preto no Branco que averiguou os discursos políticos dos 

candidatos à presidência do país, em 2014.  

Tardáguila conheceu a checagem, em 2013, quando era subeditora de política do 

O Globo. O primeiro contato foi em um evento da Fundação Gabriel Garcia Marquez
6
, 

em que o site de checagem argentino, chequeado, disputou o prêmio Garcia Marquez de 

Jornalismo, na categoria de inovação, com o trabalho de checagem do discurso da ex-

presidente Cristina Kirchner nas eleições argentinas.   

Eu lembro que na plateia fiquei muito emocionada com a apresentação do 

projeto no prêmio. Eu pensei que o Brasil passaria por uma eleição 

presidencial em 2014 e vivíamos na mesma polarização que a Argentina 

estava. O Brasil precisa de uma negócio desse. Sugeri para O Globo que a 

gente fizesse um blog idêntico ao Chequeado para ser aplicado nas eleições 

presidenciais de 2014. E esse é o Preto no Branco. Ele efetivamente existiu 

                                                 
5 Disponível em: http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2016/12/15/em-parceria-com-checadores-facebook-alertara-

usuarios-sobre-noticias-falsas/  
6 A Fundação Gabriel Garcia Márquez para o Novo Jornalismo Ibero-Americano (FNPI) incentiva novas práticas 

jornalísticas sob a inspiração dos ideais do escritor e jornalista Gabriel Garcia Márquez. Disponível em < 

http://www.fnpi.org/>. Acesso em 07.fev.2017.  

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2016/12/15/em-parceria-com-checadores-facebook-alertara-usuarios-sobre-noticias-falsas/
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2016/12/15/em-parceria-com-checadores-facebook-alertara-usuarios-sobre-noticias-falsas/
http://www.fnpi.org/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

de agosto a outubro. É o primeiro blog de fact-checking do Brasil 

(TARDÁGUILA
7
, 2016).  

  O Preto no Branco representou um diferencial na cobertura do O Globo nas 

eleições de 2014. Segundo Tardáguila, o blog realizou 370 checagens nos quase noventa 

dias de campanha presidencial. O resultado desta apuração mostrou que mais de 50% 

das informações divulgadas pelos candidatos tinham problemas. Elas foram 

consideradas exageradas, insustentável e até falsas. Para divulgar esses dados, o blog 

usou as redes sociais, Twitter e Facebook, do jornal O Globo.      

No final das eleições, o pessoal das mídias sociais do O Globo me procurou 

com o relatório de como é que tinha sido a performance. Eles estavam muito 

chocados e disseram que na história da conta (e é uma conta que divulga 

todas as histórias do país) dos 20 twitters mais compartilhados e favoritados, 

15 eram do Preto no Branco [...] Ali eu tive certeza absoluta de que o Preto 

no Branco foi um conteúdo muito importante nas eleições [...] Eu juntei a 

sensação que tive que era um produto que despertava a curiosidade do grande 

público com o fato de que os pequenos jornais tinham o interesse de comprar 

isso. Aí começa a nascer a ideia da Lupa (Idem).    

 

A experiência de Tardáguila é extensa. Além do jornal O Globo, a jornalista 

trabalhou na agência de notícia espanhola (EFE); publicou o livro-reportagem A arte do 

descaso (2016), uma narrativa jornalística sobre o roubo de obras de arte do Museu da 

Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, e atuou, durante cinco anos, na revista piauí.  

Foi a partir de uma conversa informal com o publisher da revista, João Moreira 

Salles, que surgiu a parceria entre a piauí e a jornalista para a criação da agência Lupa. 

Cristina já havia proposto ao jornal O Globo, a ampliação do blog Preto no Branco. A 

ideia era passar a checar outras editorias, além da de política.  

No final de 2014, teve um encontro de checadores na Argentina. Eu fui para 

lá achando que eu estava “abafando” com a cobertura política do O Globo. E 

vi que os caras estavam anos luz na frente. Eles não fazem só política, fazem 

saúde, fazem cidades, ciência. Eu voltei para o Brasil muito encantada com o 

que vi na América Latina e nos EUA (Idem).  

 

 Com a crise econômica, o jornal carioca não investiu na ideia da jornalista. O projeto 

estava na gaveta até a conversa com Moreira Salles:  

                                                 
7 Entrevista concedida por Cristina Tardáguila. Entrevistador: Kassia Nobre dos Santos. Rio de Janeiro, 2016.  1 

arquivo .mp3 (50min.).  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

O João Moreira Salles me perguntou o que tinha acontecido com o Preto no 

Branco. Ele falou que era um produto maravilho que tinha dado certo. Aí eu 

tive um estalo e falei “vamos fazer na piauí”. Ele respondeu: “Não! A piauí é 

diferente disso. A piauí tem apurações que demoram três meses, com um 

texto de 50 mil toques. E você é imediatez, é o Twitter”. Eu falei que seria 

uma agência, não a piauí, mas é algo correlato a piauí. A gente burilou 

durante vários meses a ideia de uma agência. Aí nasce a Lupa (Idem).  

 

A recém-criada agência é independente da revista piauí. Segundo Tardáguila, 

não existe interferência editorial, administrativa ou jurídica nas decisões da Lupa. O que 

é em comum com a revista é o financiamento de Moreira Salles e o publicador (o site). 

Entretanto, Tardáguila afirma que a parceria com a marca piauí trouxe ganhos 

positivos para a agência, principalmente, em relação ao apartidarismo da revista. “A 

marca piauí é muito forte e foi muito bem construída ao longo de dez anos. A piauí 

nunca teve grandes erros. Nem grandes vacilos. Aparentemente, não é classificada nem 

como esquerda e nem como de direita. Isso para o fact-checking é fundamental”  

(Idem). 

 

3.1 Equipe 

 

Além da editora, Cristina Tardáguila, a equipe da Lupa é formada pela subeditora, a 

jornalista Juliana Dal Piva e Pauline Mendel, responsável exclusivamente pelas mídias 

sociais. A agência iniciou as atividades com a participação do jornalista Raphael Kapa, 

mas ele se desligou da equipe no início de 2017. A Lupa tem sede no Rio de Janeiro e 

conta ainda com um repórter freelance que trabalha em São Paulo.  

 

3.2 Metodologia de trabalho da agência  

Toda a metodologia para a checagem está descrita no site da agência
8
. Segundo 

Tardáguila, a agência segue um dos princípios éticos de comportamento dos checadores, 

citados anteriormente, que seria a transparência plena desta metodologia.  

As etapas do processo seguem o padrão das checagens internacionais, mas com 

especificidades desenvolvidas pela própria agência. A atividade consiste, inicialmente, 

na decisão da equipe pela pauta. Depois, um levantamento das informações já 

                                                 
8 http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/ 
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publicadas sobre o assunto em questão (consulta de jornais, revistas e sites). Em 

seguida, uma pesquisa dos dados oficiais com a possibilidade da consulta às assessorias 

de imprensa.  

A partir disso, o checador vai a campo para a busca de fontes, imagens ou 

vídeos. Para concluir uma checagem, o repórter ainda pode recorrer à análise de 

especialistas. Nesta parte da apuração, o jornalista procura apenas contextualizar o 

assunto e medir seu impacto sobre os brasileiros. Após todo o processo, a Lupa entrega 

ao leitor um texto jornalístico para que o público possa reconstituir o caminho 

percorrido pelo checador.  

Juntamente com o texto, as checagens são classificadas em etiquetas que 

sinalizam a veracidade ou não da informação.  São elas: Verdadeiro (A informação está 

comprovadamente correta); Verdadeiro, mas (A informação está correta, mas o leitor 

merece mais explicações); Ainda é cedo para dizer (A informação pode vir a ser 

verdadeira, ainda não é); Exagerado (A informação está no caminho correto, mas houve 

exagero); Contraditório (A informação contradiz outra difundida antes pela mesma 

fonte); Insustentável (Não há dados públicos que comprovem a informação); Falso (A 

informação está comprovadamente incorreta); De olho (Etiqueta de monitoramento).  

Percebe-se que o processo de checagem descrito é semelhante à apuração 

convencional do jornalismo. Tardáguila observa que a checagem é, na verdade, uma 

volta ao jornalismo na sua essência: “As pessoas têm direito a ter informações 

fidedignas e checáveis para poder se posicionar seja na sua vida pública ou privada. Isso 

é o serviço do jornalismo na sua essência. A checagem é uma volta absurda a essência” 

(Idem). 

O diretor de redação da revista piauí, Fernando Barros e Silva, é um dos 

conselheiros consultivo da Lupa. Em um depoimento sobre a agência, Fernando lembra 

que a checagem é parte de qualquer boa reportagem e que todo repórter é ou deveria ser 

também um checador. Entretanto, a atenção a esse aspecto na atividade jornalística 

sempre foi insuficiente:  

 Num momento em que a própria reportagem se vê atrofiada, a ideia de que a 

checagem precisa ser minuciosa, exaustiva e, mais do que isso, que deve estar 

introjetada na cultura e nas engrenagens das redações _ tende a se 

transformar em mais um item decorativo dos manuais de boas intenções da 

profissão. É por isso que eu vejo na Lupa uma iniciativa muito oportuna. Não 

apenas para revelar as meias verdades do poder, em sentido amplo, mas como 
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um instrumento de inspeção do próprio jornalismo e das nossas insuficiências 

crônicas (BARROS E SILVA, ARQUIVO ELETRÔNICO
9
  

 

 

 

4. O estudo do processo criativo no jornalismo 

 

O objetivo desse artigo é, a partir da discussão do jornalismo sob a perspectiva 

de seus processos de produção, propor uma reflexão sobre os modos de ação dos 

jornalistas da agência Lupa, procurando compreender os procedimentos por eles 

utilizados nas fases necessárias para a construção de uma notícia rigorosamente apurada 

nos modelos de fact-checking. 

É interessante entender o estudo do processo de criação no jornalismo. Uma 

reflexão inserida no campo de pesquisa da crítica dos processos criativos (Salles, 2008; 

2011; 2016). Segundo Salles (2016, p. 64), o estudo do processo de criação busca a 

investigação das singularidades do percurso (dos sujeitos envolvidos ou da mídia), a 

partir de uma proposta de uma teoria geral da criação jornalística (recorrências 

observadas no estudo das singularidades).  

O percurso é o caminho do repórter para a construção do produto jornalístico 

(reportagem ou checagem). Nele são revelados os princípios direcionadores do projeto 

jornalístico da construção da pauta até a apresentação ao público. Conforme Pereira 

Junior (2006, p. 13), o jornalismo é um campo de aplicação da ética, mas é também uma 

disciplina de verificação instrumental. Sua prática só fará sentido na interseção do 

desempenho técnico e do compromisso ético.   

A crítica dos processos criativos traz à tona as redes comunicativas, nas quais os 

jornalistas estão inseridos. Ou seja, um agente que “abre espaço para a discussão sobre 

as interações com os outros, envolvendo não só as relações culturais, mas também uma 

grande diversidade de diálogos de natureza inter e intrapessoais do jornalista, com ele 

mesmo, com sua equipe e, especialmente com futuros leitores” (SALLES, 2016, p. 66), 

fazendo, no entanto, suas escolhas. Desta forma, o modo de produção jornalístico seria 

uma rede complexa de interações. 

 

Podemos falar de jornalistas como sujeitos imersos e sobredeterminados pela 

cultura que, em estado de efervescência, possibilita o encontro de brechas 

para a manifestação de desvios inovadores (Morin, 1998). Interagem, assim, 

                                                 
9 Disponível em: http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/nossos-apoiadores/ 
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com seu entorno, alimentando-se e trocando informações. Sujeitos que 

elaboram hipóteses jornalísticas, tomam decisões, fazem escolhas a partir de 

critérios que, pela própria natureza do jornalismo, recaem sobre as 

implicações da produção no âmbito de processos em equipe em busca de um 

projeto comum. Percursos que partem de determinadas delimitações como 

definição de pauta, restrição de tempo e princípios que direcionam os 

veículos, as plataformas e as empresas. Tais determinações podem estar 

explicitadas sob a forma de normas, manuais ou são norteadores de ação 

absorvidos pela equipe, como fica claro em muitos relatos de jornalistas 

(Ibid, p. 67-68).   

 

 Assim, não há espaço na discussão de processo no jornalismo para as dicotomias 

objetividade e subjetividade. Até porque, conforme Salles, sob o ponto de vista 

semiótico, são aspectos presentes em todos os processos de caráter sensível e 

intelectual. Se não há a separação entre objetivo e subjetivo, haveria, segundo Pereira 

Junior (p. 18), a intersubjetividade do qual toda notícia é fruto.  

 

[O jornalismo] é também uma equação coletiva. É espelho, sim, não dos 

fatos, mas dos agrupamentos humanos em que eles se disseminam, sejam eles 

a sociedade, a organização empresarial, a rede informativa que transcende 

uma mídia específica ou o próprio coletivo de membros do campo 

jornalístico (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 17-18).  

 

O objetivo deste trabalho é compreender a rede complexa que é o jornalismo 

para, assim, verificar a forma de apuração\investigação dos fatos, que, obviamente, 

sofre influências de toda esta cadeia. É preciso entender os elementos desta rede e, 

principalmente, romper com a ideia das certezas absolutas porque há, neste emaranhado, 

espaço para erros, incertezas e acasos. No caso da criação, o conceito de rede estaria 

ligado ao modo de pensamento de caráter relacional. Salles (2008, p. 24) explica:  

 

Ao adotarmos o paradigma da rede estamos pensando o ambiente das 

interações, dos laços, da interconectividade, dos nexos e das relações que se 

opõem claramente àquele apoiado em segmentações e disjunções. Estamos 

assim em plena tentativa de lidar com a complexidade e as consequências de 

enfrentar esse desafio. [...] Coloca-se assim em crise o conhecimento do 

objeto fechado.     

 

Desta forma,  é interessante discutir alguns dos nós da rede do processo de 

criação da agência Lupa: o tempo da criação; o suporte financeiro do projeto e a 

especialização da equipe de repórteres.   

 É importante frisar que a análise do processo de criação como rede, ou seja, 

como um caminho relacional e conectado com outros aspectos sociais e temporais, não 

elimina a ideia de autoria. Ao contrário, a autoria do jornalista surge, justamente, desta 
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interação.  

O próprio sujeito tem a forma de uma comunidade; a multiplicidade de 

interações não envolve absoluto apagamento do sujeito e o locus da 

criatividade não é a imaginação do indivíduo. Surge, assim, um conceito de 

autoria, exatamente, nessa interação entre o artista e os outros. [...] Sob esse 

ponto de vista, a autoria se estabelece nas relações, ou seja, nas interações 

que sustentam a rede, que vai se construindo ao longo do processo de criação 

(Ibid, p. 152). 

     

Assim, na produção da reportagem ou da checagem, o repórter fará parte da rede 

de criação, que terá ligação com o contexto da época, como as condições de trabalho no 

momento da criação, com a pessoa entrevistada, etc. 

 

5. Jornalismo como campo de incerteza e imprecisão 

 

 Segundo Salles, estudar o processo de criação de um objeto artístico, científico 

ou midiático é levar em consideração também o aspecto da incerteza. É interessante 

observar que a construção de uma reportagem ou checagem tem nuances incertas e 

falíveis. Pereira Junior (2006, p. 74) afirma que a própria natureza da atividade ajuda a 

tornar o processo impreciso. Seria a função de a investigação jornalística reduzir a 

imprecisão do resultado final, que é a notícia. Quanto mais claro e preciso o texto, 

menos entorpecido ficará o público diante da complexidade dos fatos. A clareza é ainda 

um antídoto para as falsas notícias que possam surgir, como visto anteriormente.   

    

 

No jornalismo, construir sentidos é reduzir incertezas. [...] Cabe ao jornalista 

sedimentar uma realidade sólida para o público, sem enganá-lo com a falsa 

promessa de uma realidade “real”, pronta, acabada. [...] O desafio do repórter 

(no cenário complexo, tentacular, da desordenada torrente de acontecimentos 

que forma a vida contemporânea) é encontrar evidências soterrada em 

camada de versões, procurar certezas em situações de incerteza. O jornalista, 

por princípio não é só a testemunha daquilo que o leitor não pôde ter acesso. 

É um processador das camadas verificáveis da realidade (Ibid, p. 71).  

 

A investigação jornalística serve, justamente, para verificar a realidade. É esta a 

sua principal função, segundo Pereira Júnior:  

 

O rigor na apuração de informações deve partir de premissa muito simples, 

nem sempre considerada: cada afirmação, de cada linha, só deve ser mantida 

depois de respaldada. Apurar pode resumir-se a um jogo de evidências 

confrontadas a outras. Só a consistência delas garante o relato. [...] Colocar 

evidências em confronto implica, por isso, critérios de escolhas - critérios 

éticos, de ampliação sistemática - ou a realidade que virá à luz será apenas o 
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reflexo, espiralado, sinuoso e sem fim, de espelhos colocados uns diante dos 

outros (Ibid, p. 72. Grifo meu).  

 

Os critérios de escolhas do jornalista estão respaldados pelo seu projeto 

jornalístico. Salles (2016, p. 66) define este projeto como os princípios direcionados, de 

natureza ética e estética, presentes nas práticas das produções, relacionados a um 

trabalho específico, assim como à postura geral daquele jornalista.  

6. Aprimoramento do debate público  

Um dos principais objetivos da agência de checagem é contribuir para aprimorar 

o debate público. Desta forma, tem atuado nas principais discussões do país. As 

abordagens são em temas variados.  

Geralmente, são as pautas do cotidiano, política, saúde, comportamento, etc. 

Com a expansão da forma de comunicar da população, reflexo do surgimento das redes 

sociais, o debate está em todos os lugares e em todos os assuntos. O que remete à 

discussão da pós-verdade e das notícias falsas.  

A Lupa enxerga isso e pretende participar deste debate com a checagem das 

informações. “Focar na boa informação que pode contribuir para melhorar a vida do 

cidadão. Consequentemente, você melhora a qualidade do debate. O debate fica menos 

burro e menos apaixonado [..] A checagem vem para contribuir sempre” 

(TARDÁGUILA, 2016).   

É possível afirmar que estas práticas no jornalismo recuperam princípios 

clássicos na profissão, como a checagem da Lupa e as agências de fact-checking. O 

objetivo principal, além da criação de novos postos de trabalho e especialidades, é a 

qualificação da informação disponível ao público e a defesa do posicionamento e função 

do jornalista na sociedade.  

Se todos podem informar diante das redes digitais, qual é o papel do jornalismo 

então? Investigar o processo de produção destas práticas é o primeiro passo para 

entender o seu funcionamento e apontar caminhos para uma possível expansão destas 

atividades no campo jornalístico.  
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