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Resumo 

 

Não foram poucos que se fascinaram com a chegada da internet comercial em meados 

dos anos 1990 e sua rápida popularização. Ela proporcionaria às sociedades uma tão 

sonhada e nunca alcançada “democracia digital”, com novas vozes sendo ouvidas em 

contraste com o poderio “arcaico” dos grandes grupos midiáticos ao redor do mundo - 

mantenedores de oligopólios de informação baseados na concentração industrial 

desenvolvida durante décadas. Em 2017, a suposta democracia digital ainda encontra 
problemas para existir, e a tão apregoada liberdade de informação vê-se hoje às voltas 

com um dos grandes problemas de nosso tempo: a proliferação de notícias falsas na 

web. Como isso afeta o jornalismo? Este artigo busca analisar este fenômeno a partir de 

uma reflexão sobre como as redes sociais tornam-se território fértil para a proliferação 

das chamadas fake news. 
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Introdução  

 

Na primeira semana de julho deste ano, o presidente dos Estados Unidos, dono 

de uma conta pessoal de 33 milhões de seguidores no Twitter, publicou ali um vídeo 

satírico atacando a imprensa. O republicano postou na rede social, do qual é usuário 

contumaz, um vídeo de 28 segundos que o mostrava nocauteando um homem com a 

logo da rede de notícias CNN no lugar do rosto. No mesmo post, o presidente chamava 

a emissora de “Fraud News Network” (“Rede de notícias fraudulentas”). Além das 

críticas pela falta de postura na internet, o magnata foi acusado de incitar a violência 
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contra jornalistas, três dias após ridicularizar e menosprezar um casal de apresentadores 

de um noticiário matinal. Até republicanos criticaram a conduta. Pouco antes da 

postagem, Trump havia novamente criticado a imprensa - segundo o próprio a atual 

“inimiga” da Casa Branca e de sua presidência -, defendendo o uso das redes sociais 

como canal de comunicação preferido com o público americano: “A mídia falsa está 

tentando nos silenciar, mas não vamos deixar. As pessoas sabem a verdade”
3
.  

Caberia aqui uma importante questão: a que verdade o presidente norte-

americano se referia? Um conceito muito discutido na atualidade diz respeito à pós-

verdade – quando pessoas acreditam em algo que leram ou ouviram mais motivadas por 

suas próprias convicções do que pelos fatos
4
. Estaria a imprensa contemporânea refém 

dos - apenas para usar um termo levado a público pela equipe de Trump -, “fatos 

alternativos”, disseminados em grande parte pela internet?   

Ao longo de sua história, o jornalismo sempre conviveu em menor ou maior 

grau com notícias falsas. Boatos publicados sem apuração, notícias pagas para favorecer 

alguém, notícias simplesmente inventadas em veículos sensacionalistas – tudo isso não 

vem de hoje e foi algo com que a imprensa sempre teve que lidar. A difusão de 

“verdades alternativas”, segundo o historiador Robert Darnton (2017), porém, remete a 

um período muito mais antigo – textos equivalentes às mensagens de textos e aos tuítes 

cheios de veneno de hoje podem ser encontrados em todos os períodos da história, 

inclusive na Antiguidade. 

No entanto, com a internet, a proliferação das notícias falsas aumentou 

exponencialmente. Um fenômeno que vem pondo em risco a própria profissão de 

jornalista, que vê agora, em plena era digital, sua credibilidade novamente em jogo. 

Num ambiente de crise da imprensa como negócio e também dos veículos de 

comunicação como grandes formadores de opinião junto às massas, as notícias falsas 

encontraram na web um território livre para se manifestar. A imprensa, ao que parece, 

demorou a aceitar o golpe. Acredita-se que a proliferação de falsas notícias tenha sido 

um elemento determinante na eleição de Donald Trump à presidência dos Estados 

Unidos em 2016, quando praticamente toda a imprensa daquele país apostou na vitória 

                                                 
3
 “Nocaute duvidoso”. Jornal O Globo, 3 de julho de 2017. 
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influenciadores na formação da opinião pública do que apelos á emoção ou à crença pessoal”.  
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da democrata Hillary Clinton. O candidato vitorioso recorreu a várias mentiras durante a 

campanha eleitoral (como a de que Barack Obama seria muçulmano e simpatizante dos 

terrotistas do Estado Islâmico) que foram levadas a sério por seus eleitores, os quais 

preferiram aceitar mais na mentira (baseada em suas convicções) do que a verdade dos 

fatos.  

Notícias falsas são publicadas todos os dias na internet e servem aos mais 

variados motivos. Seja para desacreditar um adversário político, como no caso da 

campanha americana, seja para garantir um maior número de visualizações às postagens 

e assim atrair mais publicidade aos sites que a fazem circular, entre outros fins. Em vista 

disso, a fim de combater não só estas notícias mas também recuperar a credibilidade 

perdida, têm surgido em vários países serviços de fiscalização de potenciais fake news. 

Este artigo pretende analisar, a partir de casos de notícias falsas que surgiram na internet 

e proliferaram velozmente, como indivíduos comuns e grupos organizados têm 

explorado o que chamaremos aqui de mercado mundial de notícias falsas.   

 

Jornalismo, verdade e objetividade 

  

A notícia em primeira mão acabou. É o que parecem nos mostrar agora as 

milhares de informações divulgadas em tempo real na internet, não só pela imprensa 

mas também por milhares de amadores, curiosos e não profissionais interessados em 

repassar alguma notícia aos amigos de uma rede social. Antes, o comportamento do 

consumidor de notícias era visto como passivo, ou seja, de uma massa de indivíduos que 

aguardava a notícia abalizada (porque apurada e produzida por profissionais da 

imprensa) feita pelo veículo de comunicação tradicional. Agora, com a entrada em cena 

das mídias digitais e toda a transformação cultural que isto ocasionou, estes mesmos 

indivíduos viram-se com o poder de não só lerem as notícias (advindas de quaisquer 

fontes), mas também replicarem-na, produzir informações e alterar postagens de outros. 

Esta cultura da convergência (JENKINS, 2009), transformou o modo sobre como 

consumimos notícias e abalou o modus operandi da imprensa tradicional. 

Mas como o jornalismo conseguiu angariar sua credibilidade anteriormente?  O 

jornalismo como comunicação de massa se desenvolveu a partir do século XIX, após o 

período da industrialização da sociedade com os avanços tecnológicos e a implantação 

de regimes políticos modernos, em que a liberdade de impressa se tornou algo bastante 



 

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

 

 4 

relevante nas democracias modernas. (TRAQUINA, 2008, p. 105). Mas bem antes, à 

época do surgimento da imprensa, no século XV, o conceito de verdade ligado à 

imprensa seria levantado: 

 

Na onda da emergente indústria do livro, surge uma nova, que cresce entre os 

restos de papel e as folhas soltas que dão origem a pequenas publicações 

periódicas. Nasce a imprensa, mas não basta que ela seja constituída pelo calor 

industrial dos tipos móveis. É preciso saber que espaço ela vai ocupar. [...] Essa 

imprensa livre deveria ter compromisso com a verdade para ajudar o povo a se 

autogovernar (...)  (PENA, 2005, p.28). 

 

 

A partir de então o jornalismo passará por diversas transformações, como na 

época do jornalismo político e muitas vezes panfletário dos séculos XVIII e XIX, o qual 

apresentava uma linguagem com o predomínio da opinião acima dos conteúdos 

informativos. Depois haverá um jornalismo que buscará mais a informação e novos 

públicos, menos elitizados. A aliança com a publicidade e o advento do jornal-empresa 

trarão o jornalismo que busca a objetividade, ou o respeito aos fatos, recurso que se 

tornará referência para o bom jornalismo. Com isso, a atividade jornalística ganha um 

papel de extrema relevância junto à sociedade, principalmente em relação a 

compartilhar a verdade. 

 

Mas por que os críticos partem do pressuposto de que a imprensa deveria ser 

objetiva? A objetividade é uma estranha exigência a se fazer a instituições que, 

como sociedades comerciais, dedicam-se antes de tudo à sobrevivência 

econômica. É uma estranha exigência a se fazer a instituições que, com 

frequência, por tradição ou código explícito, são órgãos políticos. É uma 

estranha exigência a se fazer a editores e repórteres que não contam com 

nenhum dos aparatos profissionais que, no caso de médicos, advogados ou 

cientistas, supostamente a garantem (SCHUDSON, 2010, p.13).    
 

 

A notícia objetiva terá então um valor significativo para a imprensa no século 

XX. Por meio dela pode-se informar com credibilidade fatos que acontecem no 

cotidiano. Segundo Gaye Tuchman, o ideal da objetividade seria um “ritual estratégico” 

que daria mais credibilidade aos jornalistas – a notícia e a busca por uma pretensa 

verdade dos fatos como algo quase científico numa era em que as instituições são postas 

em xeque. É esta aura de “cientificidade” que faz com que muitas pessoas pensem – e 

os jornalistas assim o dizem - que a notícia seria a verdade dos fatos tal como 

aconteceu. Foi preciso muitos anos de pesquisas e teorias para que a ideia de notícia 
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deixasse de ser confundida como verdade absoluta, mas sim como um relato do fato. 

Como ressaltou Fraser Bond, “a notícia não é o acontecimento, ainda que assombroso, 

mas a narração desse acontecimento” (BOND, apud RABAÇA & BARBOSA, 2002) 

Pode-se dar como exemplo de interpretação que serviria para ilustrar a notícia 

como verdade a teoria do espelho. Segundo esta teoria, o jornalismo reflete a realidade 

tal como ela é - as notícias seriam do jeito que as conhecemos porque a realidade assim 

as determina. A imprensa funcionaria como um espelho do real, apresentando um 

reflexo claro dos acontecimentos do dia a dia. Ou seja, a teoria do espelho tem como 

fundamento a realidade. Até hoje, a comunidade jornalística defende a teoria do 

espelho. Isso acontece porque ela daria legitimidade e credibilidade aos jornalistas, 

tratando-os como imparciais, limitados por procedimentos profissionais e dotados de 

um saber de narração baseado em métodos científicos que garantiria o relato objetivo 

dos fatos (PENA, 2005, p.126). 

Uma tese que seria em grande parte posta à prova com a chegada da internet e 

das redes sociais.  

 

 

A mídia tradicional e os novos formadores de opinião 

 

Com a entrada em cena das mídias digitais, o jornalismo passa a sofrer novas  

transformações, não só como uma empresa que precisa ter lucros para se sustentar, mas 

também no âmbito cultural e humano.   

 

A partir de 1995, de maneira cada vez mais rápida, as mídias digitais e a 

internet passam a fazer parte do cotidiano, espalhando-se não apenas no uso de 

computadores, mas também, em um segundo momento, em celulares, 

smartphones e outros equipamentos. O cotidiano se conecta às mídias digitais. 

(MARTINO, 2015, p.13) 

 

 

A internet constrói um conceito de ser compartilhada, utilizada como meio 

social, para todos os tipos de pessoas que possuem acesso a esta tecnologia. Com a web 

2.0 e a melhoria da tecnologia da banda larga no começo do século XXI, as redes 

sociais irão abraçar essa ideia, conectando e interligando pessoas com interesses comuns 

de uma forma nunca antes vista. Para Santaella (2013), por meio das redes sociais 

digitais, cada cidadão “passa a funcionar como gerador de conteúdos e de vínculos 

emocionais” 
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Instauraram assim, uma cultura participativa, onde cada um conta e todos 

colaboram, portanto, uma cultura integrativa, assimilativa, cultura da 

convivência que evolui de acordo com as exigências impostas pelo uso dos 

participantes. É uma cultura em que seus membros creem que suas 

contribuições importam e desenvolvem determinado grau de conexão social 

com o outro, de modo que tem grande relevo aquilo que os demais pensam ou 

se supõe que pensam sobre o que cada um cria, por mais insignificante que seja 

(SANTAELLA, 2013, p. 45). 

 
  

A interação das mídias provoca a convergência das fronteiras dos meios de 

comunicação. Antes só havia uma forma de passar a informação, em sentido linear ou 

unilateral. Com as mídias digitais, são oferecidas outras formas físicas de transmitir a 

mensagem, e a informação que chega agora às massas não é mais unilateral.  

Com isso, a mídia não tem mais a hegemonia como formadora exclusiva de 

opinião numa época em que cada vez mais as redes sociais são preferidas pelo público 

como fonte de notícias. Por algum tempo os grandes grupos de mídia que estrearam 

seus sites na internet apostaram no chamado jornalismo “open source”, aqui no Brasil 

mais conhecido por nomes como “eu-repórter” e afins. Tiveram sucesso por algum 

tempo, mas, aos poucos, indivíduos começaram a preferir enviar o que eles 

consideravam notícia não mais para os grandes jornais, mas para seus amigos da própria 

rede social. Tudo isso, aliada à velocidade das informações e à falta de apuração de 

amadores que obviamente desconhecem os rigores de checagem de uma notícia falsa, 

levaria a um grande aumento do número de notícias falsas ao redor do mundo.  

As fake news agregam situações conhecidas ou compartilhadas na esfera pública 

à confecção de conteúdos que compõem narrativas de eventos que não ocorreram, mas 

“com a presença de dados reais tais como data, locais, pessoas” (CONSTANTINO apud 

GERSON, 2012). Numa atmosfera de crise da “verdade”, aliada a perda da confiança 

em instituições tradicionais e um clima cada vez mais polarizado politicamente (como 

no caso do Brasil e Estados Unidos nas últimas eleições), as fake news encontram um 

terreno propício para sua proliferação. E ainda respaldadas pelo anonimato: a maioria 

dos sites sensacionalistas que publicam fake news é registrada fora do país, não 

identifica os autores dos textos e não publica expediente, endereço ou telefone para 

contato (VICTOR, 2017). 

A notícia falsa pode ser um ótimo negócio para alguns e péssimo para alguém 

que injustamente acaba sendo afetado por uma. Ótimo negócio porque empresas que 

publicam e republicam notícias sem checagem, dependendo da popularidade (número 
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de acessos) da postagem, costumam ter elevados rendimentos. Os valores crescem 

conforme o volume de textos publicados, e um site especializado em fake news 

disponibiliza dezenas por dia. Os mais populares costumam ter rendimentos que 

ultrapassam R$ 100 mil por mês (MIRANDA, 2017). No entanto, pode acarretar 

consequências desagradáveis para os envolvidos, como no caso do carioca Leandro 

Santos de Paula, que viu um vídeo em que ele era chamado, sete anos antes, de “otário” 

pelo ex-governador Sérgio Cabral voltar à tona com a notícia de que ele, Leandro, seria 

agora o atual carcereiro de Cabral (preso em Bangu 1), e estaria “pronto para a 

vingança”. Uma notícia que poderia pôr em risco a própria integridade física de 

Leandro, morador de uma favela no Rio controlada por facções que em geral odeiam 

agentes penitenciários.      

 

A questão da fake news gera uma crise tanto na mídia atual quanto na 

sociedade em geral, e a prática da difusão de boatos pode se tornar 

cultural a longo prazo, empobrecendo o debate racional e acabar sendo 

uma concorrência ao jornalismo sério, já que os boatos tem uma grande 

repercussão e muitas vezes o público acaba achando mais interessante 

do que as informações com mais credibilidade. Esse é um fator da crise 

da mídia contemporânea que não será combatido de maneira simples já 

que hoje é mais fácil pessoas com péssimas intenções criarem seu 

próprio canal de comunicação (DORTA, 2017). 

 

Um dos veículos da mídia mais atacados pelo presidente Trump é o jornal New 

York Times (chamado por ele, como toda grande imprensa americana, de disseminador 

de fake news). Em um de seus editoriais, o jornal lembrou de que tanto a verdade como 

a mentira são propriedades de certos tipos de enunciados que aformam algo acerca da 

realidade. E uma forma de distinguir se um enunciado é verdadeiro ou falso é 

justamente compará-lo com a realidade. Mas o que acopntece quando não há consenso 

sobre a realidade? Como se faz esta comparação? (apud PADILHA, 2017). 

Apesar da perda de poder da imprensa tradicional como grande mobilizadora da 

opinião pública, as notícias falsas não deixam de citá-la. De forma contraditória, a 

imprensa é mencionada muitas vezes por estes grupos a fim de desqualificá-la (muito 

comum quando aparecem as indagações “Por que nada disso está sendo divulgado pela 

imprensa?” e “Qual o interesse dos grandes grupos de mídia em não divulgar isso?’) ou 

para dar credibilidade ao enunciado: na China, a empresa Xiezuobang cobra 15 dólares 
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por artigos falsos de 500 a 800 palavras a serem divulgados em sites virais – os textos  

buscam legitimidade com frases como “segundo nossas investigações jornalísticas”
5
.   

Ou seja, o problema é sério, global e demanda ações.  

 

Notícias falsas surgidas nas redes sociais  

 

O jornalismo contemporâneo está em crise, e isto é um fato. Voltemos aos 

principais motivos: tem-se a crise financeira da imprensa tradicional, obrigada agora a 

“enxugar” suas redações para não diminuir acentuadamente suas margens de lucro, 

acarretando com isso um grande número de demissões e o surgimento do jornalista 

“multitarefas”; há também a exigência da instantaneidade na seleção das notícias e a 

corrida por ser o primeiro da dar a notícia, tendo como consequência um menor 

aprofundamento do conteúdo; e por fim acrescente-se a perda da credibilidade dos 

grandes veículos midiáticos junto aos novos públicos, pois estes já não os vêem agora 

como os principais formadores da opinião pública. 

Isso é preocupante. Veículos jornalísticos de grande porte tem sua busca pela 

“verdade” dos fatos muitas vezes prejudicada por pressões de toda ordem, como a de 

anunciantes que não gostariam de ver notícias contrárias aos seus interesses sendo 

publicadas. Contudo, a grande imprensa sabe que seu nome está em jogo e somente os 

veículos com maior credibilidade conseguem manter-se relevantes a longo prazo. Já 

grandes empresas ponto.com como Google e Facebook têm seus modelos de negócios 

ancorados em audiência e engajamento (e que inevitavelmente aumentam com o buzz de 

notícias sensacionalistas e falsas), e não seria prioridade para elas criar mecanismos de 

prevenção e punição aos autores de notícias falsas (BAZANELLA, 2017). 

 

De acordo com um levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas 

de Acesso a Informação da USP, na semana em que a Câmara autorizou a 

abertura do impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, em abril de 2016, 

                                                 
5
 Exemplos de como a proliferação de notícias falsas alcança um mercado globalizado: na China, o 

serviço Boryou Public Opinion Influencing System monitora 3.000 sites e fóruns e afirma ser capaz de 

influenciá-los com postagens manuais e automáticas. A companhia ftx9 contata usuários influentes das 

redes sociais Weibo e WeChat para promover conteúdo de interesse do cliente. O mercado chinês 

também possui serviços que permitem manipular enquetes on-line com votos em determinada direção. O 

serviço Weibosu vende 5.000 votos na Weibo por US$ 51. Na Rússia, o serviço SMOService promete 

fazer com que um vídeo apareça na página principal do YouTube por dois minutos a um custo de US$ 

621. O serviço de língua inglesa Quick Follow Now promete que 2.500 seguidores retuitem um link a um 

custo de US$ 25. Com base nos dados obtidos, os pesquisadores criaram algumas simulações de 

estratégias para, por exemplo, inflar campanhas eleitorais ou instigar protestos (CABETTE, 2017). 
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três das cinco matérias mais compartilhadas no Facebook no Brasil eram falsas. 

Entre elas estava uma intitulada “Presidente regional do PDT ordena que 

militância pró-Dilma vá armada no domingo: 'Atirar para matar'” (...) 

Profissionais do mercado publicitário estimaram que o site de notícias falsas 

Pensa Brasil, sediado em Poços de Caldas, em Minas, faturava em fevereiro de 

2017 de R$ 100 mil a R$ 150 mil por mês com a venda de anúncios. Como o 

foco é obter tráfego via sensacionalismo, notícias com orientações políticas 

opostas são criadas, sem se ater necessariamente a uma agenda específica. 

Independentemente disso, contribuem para afastar a política da realidade. 

(CABETE, 2017). 

 

Uma forma de reação da imprensa à proliferação de fake news são os serviços de 

checagem de notícias falsas, que vão surgindo na medida em que tanto a imprensa como 

a sociedade começam a perceber o quanto a proliferação deste mercado mundial de 

notícias falsas notícias falsas pode ser prejudicial à democracia. Em consequência, vão 

surgindo pelo mundo várias agências virtuais de checagem de notícias, que operam na 

tentativa de desmascarar notícias falsas que viralizam na internet e fora dela.  

Vejamos um caso disseminado em forma de corrente num dos aplicativos mais 

famosos do mundo, o Whats App, que confundiu muitas pessoas no Brasil. No começo 

de 2017, começou a circular no aplicativo a informação de uma suposta mudança no 

imposto de renda “que atingiria diretamente a classe média”, com um aumento na 

alíquota máxima de 27,5% para 35%, o que incidiria em grande parte para a classe 

referida.  

 A mensagem rapidamente viralizou e milhares de pessoas a compartilharam. 

Uma agência de checagem contratada por grandes jornais analisou a procedência da 

notícia e verificou que era falsa, expondo sua metodologia para verificar a procedência e 

a veracidade da corrente. O resultado foi publicado no site do serviço de checagens e 

ajudou a imprensa a a informar seus leitores corretamente: “Corrente no Whats App 

mente sobre mudança no Imposto de Renda”.  

Passemos agora a outra notícia, de caráter internacional e referente à maior 

potência econômica do planeta, os Estados Unidos. No começo de março de 2017. o já 

presidente Donald Trump – utilizando sua rede social preferida, o Twitter – afirmou que 

o ex-presidente Barack Obama teria mandado grampear seu telefone na Trump Tower 

durante a campanha eleitoral de 2016. Era uma acusação grave.  

            Na notícia, Trump escrevera: "Acabo de saber que Obama grampeou meus 

telefones na Trump Tower pouco antes da vitória. Não achou nada. Aposto que um bom 

advogado conseguiria um grande processo na justiça". Numa outra mensagem, ele 
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escreve ainda que Obama “jogou baixo”. E comparou a suposta interceptação ao 

escândalo de espionagem Watergate, que terminou com a renúncia do presidente 

Richard Nixon na década de 1970.  

  A postagem na rede social rapidamente gerou uma grande repercussão. Kevin 

Lewis, porta-voz de Barack Obama, afirmou em nota que a Casa Branca, no governo 

Obama, nunca interferiu nas investigações do Departamento de Justiça. E acrescentou: 

"Nem o presidente Obama, nem qualquer outro funcionário da Casa Branca mandaram 

vigiar qualquer cidadão americano. Toda insinuação em contrário é simplesmente 

falsa".  

Posteriormente, Trump não conseguiu apresentar para a imprensa provas das 

acusações sobre o grampo. O FBI - Polícia Federal dos Estados Unidos – foi acionado 

para investigar essa acusação, mas não foi encontrada nenhuma intercepção telefônica 

feita por Obama na Trump Tower. O diretor do FBI, James Comey afirmou que nem o 

FBI nem o Departamento de Justiça encontraram alguma anormalidade para o caso. 

O episódio põe em evidencia a formação da pós-verdade, pois tratava-se de uma 

notícia falsa, sem fundamento, publicada para provocar nos indivíduos uma 

interpretação motivada mais por sua convicção política. O jornalista Eugênio Bucci 

entende a pós-verdade como um fenômeno já estabelecido nos Estados Unidos, onde 

segundo ele mentiras como essa dão dinheiro: “Mentir dá lucro e não é nenhuma ofensa 

dizer que os candidatos aos cargos públicos usam do artifício para ganhar espaço” 

(BUCCI, 2017).  

 

A imprensa pode e deve ter base confiável de fatos, que todos sabem que são 

verificáveis e prováveis. Há informações com as quais podemos cobrir o poder 

e que são comprováveis. Assim, ela pode representar uma barreira indispensável 

contra o crescimento de uma era da pós-verdade. Se tivermos o cuidado de 

demarcar dentro do assunto verdade o que é fato possível de verificação, já 

ajuda. Não dá para garantir que jornalistas individualmente ou redações 

individuais sejam a garantia de que a verdade prevaleça, mas se nos atentarmos 

aos fatos teremos avanço contra a pós-verdade (BUCCI, 2017). 

 

Considerações finais – as consequências para o jornalismo 

 

A proliferação de notícias falsas na atualidade e a crescente mudança de hábitos 

entre os consumidores de notícias, que as consomem cada vez mais em dispositivos 

móveis como smatphones, poderia ensejar a ideia de que a mídia tradicional estaria de 

fato sendo negligenciada como principal fonte de informações. Seria possível apostar 
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que na atualidade do jornalismo mundial há a evidência de que as notícias falsas se 

tornaram um círculo vicioso?  

A julgar por uma pesquisa recente
6
 sobre o consumo de notícias na internet hoje, 

a resposta é não. Verificou-se que a confiamça nas mídias tradicionais ainda é grande: 

60% dos brasileiros confiam nos meios de comunicação. Ainda segundo a pesquisa, as 

redes sociais vêm sentindo os reflexos negativos da proliferação das chamadas fake 

news. Com isso, o Facebook, por exemplo, vem perdendo espaço em diversos países, 

inclusive no Brasil. Segundo o estudo britânico, aplicativos de mensagens, como o 

WhatsApp, têm ganhado espaço. O estudo cita o fato de estes permitirem uma 

comunicação mais privada e não filtrarem o seu conteúdo através de algoritmos, como 

faz o Facebook.   

Mais adiante, a pesquisa constatou que 40% dos entrevistados consideram que as 

empresas de mídia fazem um bom trabalho em separar fatos de boatos, número que cai 

para 24% quando a mesma pergunta é feita sobre os esforços das redes sociais em 

distinguir as notícias falsas das verdadeiras. Para os pesquisadores de Oxford, os dados 

qualitativos sugerem que os usuários sentem que a falta de regras e o uso de algoritmos 

estão encorajando a baixa qualidade e o avanço das fake news. Falta de regras, como 

vimos, parece ser o diferencial entre os veículos jornalísticos e as redes sociais, as quais, 

não custa lembrar, são abastecidas por qualquer pessoa ou organização anônima com 

interesses variados na disseminação de tais notícias.  

O problema, para algus analistas, é quando a disseminação de fake news não 

representa um problema para o mensageiro, mas sim uma oportunidade. Não basta 

agora a observação empírica tão cara às ciências – mesmo com toda a comprovação da 

polícia, imprensa tradicional e demais instituições de que a posse de Trump não tenha 

obtido público maior do que a de Obama, seus eleitores continmuarão acreditando nos 

“fatos alternativos” disseminados pela equipe de Trump. Ou seja, o problema das 

notícias falsas é que elas tornam a realidade fluida (PADILHA, 2017): a proliferação 

insana de informações desconexas retira do cidadão comum a capacidade de saber e 

discernir entre fato e mentira.     

Após inúmeras críticas relacionadas á proliferação de notícias falsas, as redes 

sociais começaram a tomar providências. O Facebook recentemente lançou uma especie 

de “manual” para que o usuário da rede social consiga identificar notícias falsas. Entre 

                                                 
6
 Segundo dados da pesquisa “Relatório de Jornalismo Digital 2017”, elaborado pela Universidade 

Oxford, da Inglaterra.   
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os conselhos, estavam: “seja cético com as manchetes”; “investigue a fonte”; “verifique 

as evidências”; “olhe atentamente a URL”; “veja se a notícia saiu também em outros 

sites”; entre outras. Novamente, outra questão se impõe: será que num tempo em que as 

pessoas consomem informações de modo cada vez mais apressado, e ainda, quando a 

proliferação de notícias (sejam falsas ou verdadeiras) ocorre de jeito muito mais veloz, 

elas atentariam para estes esforços? Parariam para perguntar...será que isso é verdade? 

A imprensa demorou a aceitar o golpe e começa a reagir, apelando para a 

credibilidade de suas informações em contraste com o anonimato de muitas fake news, e 

investindo em serviços de checagem de informações para atestar a veracidade do que é 

dito na esfera pública. Um serviço que deve ser levado á opinião pública até mesmo 

para servir no combate à sua contrapartida: agências especializadas em produzir e 

espalhar conteúdos falsos. Como vimos, a disseminação de fake news não é obra 

exclusiva de gente marginalizada ou de organizações clandestinas. Agrega de pessoas 

comuns que postam mentiras em redes sociais ou aplicativos populares até políticos das 

maiores potências mundiais, como Donald Trump.  

 Recentemente, o historiador americano Timothy Snider argumentou que a 

mentalidade da pós-verdade vai contra a ideia de que a razão deve governar a vida e a 

política. Para o historiador, a democracia requer um ambiente de confiança mútua, e 

isso só pode acocntecer quando se compartilha um mesmo mundo de fatos (SNIDER, 

2017). Uma forma de minar a democracia é destruir essa confiança, criar um mundo em 

que cada um tem sua própria verdade, seus próprios fatos. Quando isso acontece, tudo 

parece ser uma questão de opinião. As pessoas deixam de funcionar como uma 

comunidade porque ninguém concorda mais com nada. O principal atalho para desfazer 

a democracia é dissolver a confiança entre as pessoas, e a forma de fazê-las acreditar 

nisso é convencê-las de que só importa a opinião particular delas (Idem) .  

      Portanto, o grande desafio da imprensa neste momento de crise tem relação com sua 

capacidade de olhar para o passado e mostrar para a atual sociedade multifacetada e 

globalizada (e que encara o conceito de verdade de forma cada vez mais frágil), que ela 

foi peça essencial na formação das sociedades modernas, e se ela conseguiu isso foi 

devido ao pacto de confiança entre seus leitores e seus enunciados. Não é por acaso que 

uma das principais recomendações do Facebook àqueles em dúvida se a notícia que 

acabou de ler é verídica ou não é justamente “procure verificar nos sites da mídia 

tradicional se esta mesma notícia foi veiculada”. 
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