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Resumo 

 

O objetivo deste ensaio é discutir alguns apontamentos e recuperar alguns exemplos 

acerca do condicionamento da realidade a partir da fabricação da informação, utilizando 

como pano de fundo algumas conceituações etimológicas em Flusser. O texto também 

propõe refletir sobre a elasticidade e manufatura da informação em um cenário de 

midiatização em que "the post-truth" é centro de gravidade nas discussões 

contemporâneas, acadêmicas e profissionais.    
 

Palavras-chave: fabricação da notícia; pós-verdade; Flusser; prosumer, manejo da 

informação.   

 

 

Introdução 

 

A despeito das inúmeras definições, configurações e abordagens a partir das 

quais a informação é conceituada, sem conciliação ou convergência em grande parte dos 

casos, o texto ora apresentado tem como expectativa iluminar uma pequena fresta de 

uma condição da informação muito discutida e explorada, porém não exatamente tal 

como propomos neste ensaio. Trata-se da elasticidade da informação.       

Porém, o conjunto de interpretações ou aforismos que possam surgir sobre tal 

condição não é o que importa para a nossa discussão, e sim o contexto em que ela está 

sendo observada: a era da pós-verdade
3
.  

Apesar dessa discussão ser relativamente nova, o assunto já figura entre os temas 

mais relevantes da hipermodernidade
4
 sobre informação e desinformação. Se 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista e pesquisadora em Teorias da Comunicação e Estudos Estratégicos da Informação. Docente no Curso de 

Pós-Graduação em Comunicação Social do Exército Brasileiro, email: anapmt@gmail.com 
3
 A relevância e uma análise do termo estão detalhados em tópico específico deste texto.   

4
 O termo proposto por Gilles Lypovetsky (2004) para caracterizar as condições do contexto atual, trata de “uma nova 

fase da modernidade que foi do pós ao hiper” (2004, p.58). Define elementos primordiais para compreensão dos 

processos da cultura e do consumo, cujos destaques mais expressivos são as questões que envolvem o indivíduo e o 

tempo. 
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propuséssemos como pesquisa as tags
5
 “pós-verdade” e “falando sobre isso”, os 

números seriam expressivos
6
. Já no google acadêmico, que é um exemplo significativo 

da divulgação do debate acadêmico, devido à sua popularidade, uma busca com o termo 

pós-verdade, (acesso em 13 jul 2017), aponta míseros 59 resultados que atendem à  tag  

“pós-verdade”.  

A desproporção entre as enunciações e reverberações tratadas pelos media (e 

também pelas conversações dispostas na nuvem) e as referências que discutem a 

questão de maneira científica evidencia quão é necessário debruçar-se sobre uma 

temática que devolveu às instâncias da gestão profissional da informação uma conta que 

permaneceu durante anos na esteira coadjuvante, mas que agora figura entre as  

principais preocupações da sociedade: a credibilidade da informação. 

Se na era glacial do jornalismo
7
 a produção de notícias foi a atividade que mais 

sugeriu análises, estudos e críticas sobre a apuração e a veracidade da informação, na 

hipermodernidade dos media o factual perdeu seu posto, dando espaço a estórias cujo 

quesito principal de aceitação e popularidade não é exatamente a fidedignidade dos 

fatos relatados, mas sim a forma como eles são contados e qual é o grau de penetração 

dos indivíduos que distribuem essas informações – os ditos influenciadores.  

De maneira que a forma de contar um fato e a capacidade deste fato ganhar 

relevância ocupou um espaço que teria sido, no jornalismo tradicional, dos critérios de 

noticiabilidade
8
, e a relevância das informações que geram engajamento e 

compartilhamento passou a exigir componentes que vão para além dos destaques nas 

manchetes dos media.  

O interesse das audiências, que até a entrada do terceiro milênio não era tão 

evidente, ou, melhor dizendo, era fracamente capturável, com a expressão das 

subjetivações em rede esse interesse passou a ser o ponteiro da bússola. As informações, 

agora também produzidas e distribuídas não só pelos media, mas também por 

                                                 
5
 Termo, palavra ou dispositivo usado como uma espécie de rótulo, para ser associado como metadado que irá  

instruir buscas de informações e pesquisas.     
6 De acordo com Flood (FLOOD, 2016, apud VITORINO, 2017) o dicionário Oxford elegeu post-truth como a 

palavra internacional de 2016 pelo incremento de 2000% no uso da palavra (em língua inglesa) no contexto do 

referendo sobre o Reino Unido na União Europeia da eleição presidencial nos Estados Unidos.  
7 A menção aqui alude ao longo período vivenciado pelo jornalismo tradicional com características monopolistas em 

relação à produção da informação. A expressão é usada primeiramente por Beatriz Marocco como título de seu livro 

publicado em 2006, em parceria com Christa Berger, pela editora Sulina, tratando das teorias sociais da imprensa.  
8 Diversos autores da produção do jornalismo (Newsmaking) definem os critérios de noticiabilidade como aqueles 
que,  na seleção de prioridades, levam à escolha de quais informações são suscetíveis de publicação. Exemplo de 

critérios são o ineditismo, a notoriedade, o apelo e a universalidade. Na definição de Mauro Wolf e Nelson Traquina 

essa prioridade é denominada o valor-notícia. 
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prosumers
9
, criou novos desafios ao novo velho jornalismo

10
. Todos eles 

experimentando e testando suas próprias capacidades de absorção das diferenças e de 

singularizar produtos e conteúdos. 

E o jornalismo de massa – que se consolidou na era industrial e se aprimorou na 

era pós-industrial, ancorado, principalmente, no pretexto de mediador do interesse 

público e o mais creditado intérprete da realidade – tenta encontrar outras estratégias. 

Na medida em que perde o monopólio da fala
11

 vai buscando se manter no jogo (não 

com a mesma performance), sob o pretexto de ainda ser o reduto confiável da 

veracidade e credibilidade da informação.  

Eis o imbróglio. Diante das famigeradas críticas sobre as fakenews, insurge dos 

media a tentativa de imposição de um discurso midiático alienado, com a argumentação 

de que os meios profissionais de comunicação são os redutos confiáveis da informação 

circundante. Porém, na triangulação meios de comunicação de massa, agente 

profissional produtor da notícia e audiência institui-se um campo de problematização 

em que antagonismos como o verdadeiro e o falso, o interesse público e o privado, a 

informação e a manipulação, pouco se distinguiam.  

Os exemplos são fartos e alguns deles serão tratados adiante. Mas ao longo de 

nossa discussão e até o final deste ensaio, incitaremos a provocação de que se a 

veracidade da informação não é exatamente o que chamaríamos de o ponto forte desses 

meios, a pergunta então é se há razões suficientes para sustentar as críticas sobre como a 

realidade tem sido cartografada nos meandros da hipermodernidade. Ou, não seriam 

essas críticas apenas tentativas veladas de se medir, na e pela manutenção do status quo, 

qual dos três elementos da triangulação é o poder mais legítimo na empreitada pela 

construção da realidade? 

As atividades jornalísticas do período pós-industrial a partir do qual os media se 

aprimoraram, os ritmos da era glacial da produção da informação estarrecidos com o 

empoderamento das audiências e o novo velho jornalismo sendo golpeado pelas 

possibilidades tecnológicas que viabilizaram esse empoderamento testemunham os 

                                                 
9 O termo Prosumer é um neologismo próprio do rompimento dos pólos de emissão e recepção, e deriva da união de 

duas palavras: produtor e consumidor (Produtor – Producer; Consumidor – Consumer). A união define que esses 

consumidores além de interferirem na forma de produção, também poderiam customizar seus produtos. Fontes 
indicam que o primeiro a propor a ideia foi Alvin Toffler (1980).  
10 Trocadilho alusivo ao livro de Gianni Carta, “Velho Novo Jornalismo”. No contexto deste ensaio o Novo Velho 

Jornalismo significa as tentativas de remodelação de conteúdos, formatos e modos de produção do jornalismo 

tradicional para adequação às novas formas de sociabilidade e consumo de informações.  
11 Maneira resumida de referir à monopolização pela imprensa das pautas e de uma certa condução do debate da 

Opinião Pública a partir da definição de uma agenda de temas (o Agenda Setting).  Este termo foi usado por Muniz 

Sodré em 1977 como título de seu livro, que é uma das obras mais importantes e pioneiras sobre a televisão.     
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efeitos de uma era de “desindustrialização” da informação; num movimento em que a 

retribalização
12

 recupera suas origens produtivas da manufatura. No caso, a manufatura 

da informação.  

 

Informação manufaturada 

 

O tratamento e o manejo da informação, superativados pelas possibilidades de 

criação/recriação/edição/distorção/“parodização” e incremento de dados, cada qual 

investidos de intenção e posicionamento, tornam o usuário um meio em potencial 

(mídia).  

A web 2.0 fez com que a discussão sobre recepção ativa
13

 ganhasse contornos 

mais refinados. Seu advento foi a propulsão que faltava para uma história de 

protagonismo do receptor que se tem registrado desde o final da segunda guerra.  

Cinco décadas após os pesquisadores de Birmingham, nos estudos culturais 

britânicos, problematizarem a questão da resistência dos “de baixo” em relação à 

imposição da cultura dos “de cima” (ESCOSTEGUY, 2008, p. 151-170) e de Martín-

Barbero (2003) ter ampliado a proposição a partir dos exemplos de negociação, 

incorporação e resistência, em relação à maneira como os meios e a cultura popular se 

interpenetram, o cenário da recepção ativa, ou, do empoderamento do receptor assume 

um “caráter de processo produtor de significações e não de mera circulação de 

informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples decodificador daquilo que o 

emissor depositou na mensagem, mas também o produtor” (COSTA FILHO, 2014). 

Com a web 3.0 as interatividades avançaram e intensificaram também as críticas 

que identificam a relação do prosumer com os conteúdos distribuídos. Porém, seja pelos 

debates sobre a superficialidade da interação virtual, seja por aqueles que discorrem 

sobre a desorientação que o volume de informações provoca
14

 (como por exemplo o 

                                                 
12 Marshall McLuhan é o autor que tratou das formas de organização social pautadas pelas modificações que as 

tecnologias introduzem nessas socializações. Ele denomina o período da sociedade oral como o período de 
tribalização, o da sociedade de massa, pela inserção da comunicação escrita disseminada em escala de milhares, com 

a invenção da prensa de Gutenberg, de destribalização, e o da sociedade globalmente interconectada, de 

retribalização.  
13 A esse respeito, há muitos estudos e referências que estocam de exemplos a obsolescência da ideia do receptor 
passivo, tal como indicava a teoria hipodérmica. Não só com os primeiros passos dados pela communication 

research, com a equipe de Paul Lazersfeld, mas também a partir dos Estudos Culturais britânicos. Na América 

Latina, entre os diversos autores que tratam do tema, nosso destaque é para Guilhermo Orozco, Valerio Fuenzalida e 

Maria Elena Hermosilla.   
14 O volume cada vez mais adensado de informações com que o indivíduo tem que lidar e o ônus dessa 

“hipercomunicação” é tema recorrente e recebe, de tempos em tempos, nomenclaturas e explicações diversas para 

problematizar  o mesmo fenômeno. O mais recente talvez seja o alerta sobre a infobesidade, neologismo para o termo 
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fenômeno da hipertelia proposto por Baudrillard), para citar apenas dois exemplos, o 

cerne temático em torno da comunicação em rede é sempre mais adensado sob o viés 

que envolve os atuais modos de sociabilidade.  

Todavia, pouco se explora sobre a informação como um produto inacabado e em 

constante estágio de intervenção. A condição da informação se investir, a cada 

divulgação, de um novo estado bruto a ser lapidado é, sob o ponto de vista deste ensaio, 

um dos aspectos mais importantes da comunicação contemporânea. Tanto para o bem, 

quanto para o mal. Tanto para a informação quanto para a desinformação.  

Com os canais de emissão sendo multiplicado por bilhões, ficam restritas ou 

pouco viáveis as formas de se dispor mecanismos suficientes de vigilância, de 

governança legal, de „controle de qualidade‟ e de certificação dos dados que circulam 

nas redes. Com os códigos abertos e com a possibilidade de alocação de identidades 

fake (os avatares virtuais) os crimes, golpes, deturpações e usuras indevidas se instalam 

com facilidade.  

Mas a inteligência coletiva e a construção colaborativa em rede indicam que 

nem toda a manufatura personal P2P
15

 é corrosiva. As iniciativas em cross searching
16

, 

por exemplo, promovem o alargamento e a proliferação de significados de uma obra ou 

mensagem.    

A ideia da informação ser, em segunda mão, suscetível de manufatura, delineia o 

contexto informativo para uma miscelânea de toda ordem. Nesse ínterim, distinguir 

entre o real e o imaginário, entre a factual e o ficcional parece ter perdido a importância 

quando o conteúdo veiculado é de interesse do prosumer. Seja para reforçar suas 

verdades, seja para elucidar seus contrapontos ou então, para diverti-lo, ainda que as 

distorções possam beirar o grotesco.  

O fundamento sobre a elasticidade da informação é argumento que será exposto 

a seguir, e que se configura como sendo o limite que faz ruir da era da pós-verdade a 

escala de valores, como a veracidade e a credibilidade.  

 

                                                                                                                                               
em inglês “information overload”, compreendida como a doença da sobrecarga de informação, conforme explicou 

Caroline Sauvajol-Rialland, professora da Université Catholique de Louvain e da Sciences Po de Paris, à agência 
AFP, divulgada pelo portal R7 (2012). 
15 Adaptação desta autora para a forma de trabalho em rede. Em inglês peer-to-peer quer dizer par a par. O 

significado de P2P para computadores é: o formato de rede de em que a principal característica é descentralização das 

funções convencionais de rede. Cada usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e de cliente ao mesmo 
tempo. 
16 De maneira bastante simplificada, são pesquisas ou trabalhos colaborativos, cruzados, convergentes, mixados, 

complementares. 



 

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

 

 6 

 

Técnica e arte de se produzir informação: quando fabricar é informar 

 

Apesar do conceito de informação praticamente figurar como alguma coisa 

óbvia ao senso comum, afinal, a informação é elemento básico da comunicação, sua 

definição está longe de ser uma tarefa simples, quando não, é arriscado dizer que tratar 

etimo e epistemologicamente deste conceito enseja uma dupla dimensão: desafio e 

empreendimento.  

Desafio, na medida em que áreas com finalidades bem distintas tentam dar sua 

contribuição, interpretando e aplicando o conhecimento já produzido, de maneira que 

uma mesma literatura vai sofrer cadências totalmente diferentes
17

. Empreendimento, 

pela dificuldade de se estabelecer uma linha conceitual que seja simples e que possa 

caber na extensão de um ensaio, sem deixar de ser elucidativa o suficiente para a 

compreensão e o propósito da reflexão.      

Devido aos limites deste ensaio, a explanação conceitual sobre informação se 

limitará a dois autores: Logan e Flusser. O primeiro, devido a uma obra significativa 

sobre informação, denominada “Que é informação?”; e o segundo, devido à clareza com 

que a noção etimológica tratada em uma de suas obras pode servir para compreensão de 

que qualquer informação é a fabricação de uma ideia/sentido, ou até mesmo fato. 

Dada essas escolhas, obviamente ficam de fora outras tantas definições, como 

por exemplo, a de Norbert Wiener, que define informação como organização, por 

exemplo, e que também tem que ver com a governança (comando e controle) das 

estruturas pelas quais circula a informação. Ou ainda, a definição cibernética da 

“informação como mestra ou controladora do mundo material”
18

.  

Também ficarão de fora as discussões sobre a informação nos âmbitos da 

linguagem e da representação, já que os aspectos pragmáticos do sentido e da percepção 

não se relacionam de forma direta com a abordagem tal como a proposta por este 

ensaio.  

Já o estudo de Logan (2012), que se arrisca a retomar esses e outros tantos 

autores, apresenta a informação como propagação da organização nas várias esferas do 

                                                 
17 A teoria matemática da informação, por exemplo, de Shannon e Weaver (1948), é uma das formulações mais 

criticadas pelos comunicólogos porque pretere a questão do sentido da mensagem. Apontada criticamente por esses 
cientistas, é por outro turno, ovacionada pelos pesquisadores das ciências lógicas, já que a possibilidade da 

organização algorítmica da informação está fundamentada nesse mesmo estudo.   
18 Conforme citado por Robert Logan (2012, p.52). 
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interesse humano, utilizando-se, para isso, do que ele chama de definição original da 

palavra informação, que é “dar uma forma à mente”. Que pode significar, entre outros 

sentidos, interpretar um texto ou compreender/reagir a um determinado estímulo. 

De fato, etimologicamente a palavra informar vem do latim informare, que 

significa conferir forma, ou, dito com outras palavras, colocar dentro de uma fôrma 

(como em recipiente ou moldura), “enformar”.  

Cunha (2016), em um estudo inovador envolvendo a relação informação e 

comunicação, inicia uma provocação sobre a informação como fabricação da notícia, 

mas o faz se revestindo de reservas quanto à produção e condução do conteúdo 

jornalístico, preocupando-se com uma possível acepção dada pelo leitor de que as 

notícias poderiam ser inventadas.         

Não quero problematizar a acepção de informar como fabricar notícia e acender a crítica 

ideológica de deturpação ou criação de enquadramentos diferentes da realidade, como o 

faz o conhecido axioma balzaquiano “para o jornalista, tudo o que é provável é 

verdadeiro”[...] Bourdieu (2007) também trata da questão e utiliza a metáfora dos 

“óculos” especiais com os quais o jornalista enxerga a realidade, seleciona e constrói o 

que é selecionado: “Os jornalistas têm „óculos´ especiais a partir dos quais veem certas 

coisas e não outras; e veem de certa maneira as coisas que veem. (CUNHA, 2016, p.73)   

 

Diferentemente da opção de Cunha, a tentativa aqui é oposta e a etimologia que 

Flusser (2007) oferece vai ajudar nesta compreensão. Vai ajudar também na 

compreensão da informação como elemento manufaturável. Comecemos com palavra 

hylé.  

 

A palavra matéria resulta da tentativa dos romanos de traduzir para o latim o termo 

grego hylé. Originalmente hylé significa “madeira”, e a palavra matéria deve ter 

designado algo similar, o que nos sugere a palavra espanhola madera. No entanto, 

quando os gregos passaram a empregar a palavra hylé, não pensavam em madeira no 

sentido genérico do termo, mas referiam-se à madeira estocada nas oficinas dos 

carpinteiros. Tratava-se, para eles, de encontrar uma palavra que pudesse expressar 

oposição em relação ao conceito de “forma” ( a morphé grega). Hylé, portanto, significa 

algo amorfo. (FLUSSER, 2007, p. 23)  

 

Para Flusser, todo “artefato” é produzido por meio da ação de dar forma à 

matéria seguindo uma intenção.  Do ponto de vista etimológico, a manufatura 

corresponde ao sentido estrito do termo in + formação (literalmente o processo de dar 

forma a algo). No sentido amplo, fabricar é informar. Daí deriva o sentido menos usual 

de fabricar como inventar ou engendrar ideias ou versões, como na frase “fabricar um 

álibi”. 
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A conclusão de Flusser é a de que fabricar e informar são aspectos de um mesmo 

programa, são manifestações da ação humana única de tentar impor sentido ao mundo 

por meio de códigos e técnicas.  São a arte da qual deriva todo o complexo de conceitos 

correlatos como artefato, artifício e artificial. 

No âmbito do tema discutido vale uma explicação etimológica adicional do 

autor, para justificar as técnicas criativas que envolvem os atuais parâmetros de 

comunicação multidimensional. Porque a componente sedução será necessária para 

emplacar informações que dispensem a credibilidade dos fatos e incitar engajamento a 

partir da possibilidade de criação de texturas e interpretações diversas para textos e 

contextos, conforme a seleção balizada pelo interesse pessoal dos receptores e movida 

pela influência e penetração de quem dissemina.  Essa explicação encontra asilo nas 

definições que Flusser adianta sobre arte e técnica.   

Em grego “techné” significa arte e está relacionado com tekton (“carpinteiro”). 

A ideia fundamental é a de que a madeira (em grego, hylé) é um material amorfo que 

recebe do artista, o técnico, uma forma, ou melhor, em que o artista provoca o 

aparecimento da forma. 

Flusser argumenta que a objeção fundamental de Platão contra a arte e a técnica 

reside no fato de que elas traem e desfiguram as formas (ideias) intuídas teoricamente 

quando as encarnam na matéria. Para ele, artistas e técnicos são impostores e traidores 

das ideias, pois seduzem maliciosamente os homens a contemplar ideias deformadas. 

Portanto, conferir forma a um fato, fabricar uma notícia, por exemplo, nem é 

atual, nem é um fenômeno que pode ser considerado como exclusivo da pós-verdade.  

Para a conclusão dessa discussão, é válido identificar que em meio a 

informações que sequer importam aos receptores se é ou não verdade, ou, em meio a 

publicações reverberadas que só servem para reforçar as opiniões comuns ao ponto de 

vista, restam invenções que não encontram espaço de defesa, porque o limite da 

enganação é o limite da elasticidade de uma informação. Ela se arrebenta quando não há 

nenhum vestígio de veracidade. E neste caso, nem os media, nem os agentes 

profissionais, e muito menos os prosumers são capazes de prever os danos.        
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Exemplos desaprovados de fabricação/deformação da realidade: a 

informação arrebentada 

  

Os exemplos apontados a seguir são acontecimentos conhecidos e que 

implicaram em situações concretas de prejuízo do real, a partir da divulgação de 

informações que impactaram não só a opinião pública, como também conduziram os 

acontecimentos a histórias cujos cursos poderiam ter sido diferentes se o manejo das 

informações, em cada caso, não tivesse se utilizado de fatos inverídicos.  

O primeiro caso, já intitulado como o maior erro da história contemporânea da 

imprensa, é o caso divulgado pela jornalista Judith Müller, cujo desfecho foi a eclosão 

da guerra do Iraque em razão das bombas de destruição em massa.  

Porém não foi a jornalista que inventou o fato. Ele foi “plantado” pelo senhor 

Lewsis “Scooter” Libby, que era uma fonte, julgava-se, irrepreensível de dúvidas: ele 

desempenhava, à época, a função de chefe de gabinete do vice-presidente dos Estados 

Unidos da América, Dick Cheney, vice do então presidente George W. Bush.  

Como forma de proteger sua fonte, a jornalista ficou presa por 85 dias, e como o 

mundo soube a posteriori, as bombas de destruição em massa nunca foram encontradas, 

porém a destruição do Iraque, país que sofreu com a invasão dos EUA, nunca poderá ser 

justiçada.  

O segundo caso é exemplificado pela invenção da notícia divulgada por Janet 

Leslie Cooke, que recebeu o Prêmio Pulitzer em 1981 pela reportagem que fizera para o 

The Washington Post, sobre uma criança toxicodependente, o garoto Jimmy, e que, 

pouco tempo passado sobre a publicação, se descobriu ter sido totalmente inventada. 

Ainda que os prejuízos tenham sido apenas à jornalista, que perdeu o mérito de 

seu prêmio após a verdade vir à tona, o serviço de assistência social da prefeitura de 

Washington despencou recursos para tentar encontrar o garoto e ajudá-lo.   

O último caso é o da morte por linchamento, em 2014, da dona de casa de 33 

anos, Fabiana Maria de Jesus, que transcorreu na cidade do Guarujá. O espancamento 

até a morte por dezenas de pessoas aconteceu após uma série de informações não 

verídicas terem sido divulgadas na internet, como a ocorrência de sequestros de crianças 

no bairro onde Fabiana morava, e também, após o compartilhamento de um suposto 



 

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

 

 10 

retrato falado da sequestradora, que depois, apurou-se, foi feito no Rio de Janeiro, no 

ano de 2012. 

 

 

Imagem divulgada pelos principais sites de notícia da época (G1, R7, UOL)  

 
Duas imagens circulavam pelas redes sociais: um retrato falado, e uma foto de uma 

mulher. O primeiro, na verdade, pertence a um caso de 2012, ocorrido no Rio de 

Janeiro. Já a fotografia remete a uma página de humor no Facebook, chamada “Jaciara 

Macumbeira”. (PORTAL R7 NOTÍCIAS, 2014) 

 

Esses três casos, cada qual representando uma instância de articulação da 

informação, são casos icônicos de que a invenção pode se dar tanto na instância 

institucional – que obviamente no caso de Judith Müller ficou na conta pessoal do 

informante criminoso – quanto na instância pessoal do agente profissional da 

informação, como foi a caso de Janet Cooke. Ambos os casos foram fakenews, ainda 

que nada se aproximem das discussões sobre o fake da pós-verdade.  

É o terceiro caso o típico objeto de críticas sobre a pós-verdade. Ele retrata os 

perigos do espalhamento desenfreado de brincadeiras ou informações insólitas. Se os 

conteúdos mais relevantes da sociedade hipermoderna nem sempre são de ordem 

factual, isso não quer dizer que a deturpação com prejuízo do real esteja sob aprovação 

de receptores e prosumers. Em qualquer caso, é patente que mesmo o manejo e a 

manipulação da informação encontram seus limites; e a elasticidade da informação 

estoura na fenda da inveracidade revelada. 

 

Um quase engano da quase pós-verdade 
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Desde que a humanidade é capaz de representar em registro que a deformação da 

verdade (se é que existe uma) é uma constante. Essa não é uma constatação recente, 

como mostra a antiquíssima alegoria da caverna de Platão.  

Na atualidade, a interpretação dos fatos como uma componente da Construção 

Social da Realidade
19

 torna a necessidade de criação de um termo como o pós-verdade 

algo tautológico. Ou, um quase engano de uma quase pós-verdade. 

Porém, pela constatação de que a discussão deste termo é uma trend, e também 

pela falta de uma trasliteração repleta de brasilidade, admitimos para este ensaio a 

empobrecida tradução para o termo post-truth. O que importa é que em qualquer que 

seja a língua, no mundo ocidental as demarcações dos conflitos de interesse estão sendo  

dissolvidas, no mesmo movimento de reforço das fronteiras de opiniões, das ideologias 

e até de territórios. De maneira que uma caosmose, proposta por Guatarri (1992) nunca 

foi tão atual.   

 A micro história contada a seguir, por meio de um cartum, tem como apoio 

inicial a frase cartesiana que marca o início da filosofia moderna. A imagem que a 

expressa, de autoria de Shovel, não apenas compara o indivíduo moderno com o 

hipermoderno, mas também sintetiza de forma representativa o cenário da pós-verdade, 

com as frases comparativas “Penso, logo existo” versus “Acredito, logo estou certo”:  

. 

 
                                                 
19 Título do livro de Peter Berger e Thomas Luckmann. A partir de um propósito sobre a formulação de uma Teoria 

da Sociedade, sob o viés de uma Sociologia do Conhecimento, os autores interpelam como é possível a atividade 

humana produzir um mundo de coisas (BERGER; LUCKMANN, 2014, p.33). 
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A elucidação da imagem (VERDADE, 2017) põe em choque não apenas dois 

momentos que estão residualmente em choque, mas, principalmente, expressa o reforço 

que a polarização das crenças está ganhando, com a envergadura e o crescimento do 

fenômeno “bolha” nas redes. A imagem foi mostrada como resultado de pesquisas 

orgânicas no google imagems, a partir do termo “post-truth”.  

  Destarte, o universo de produção e divulgação da informação factual, que antes 

era reservado ao jornalismo empresarial
20

, passou na Web 2.0 a figurar nos blogs 

pessoais de personalidades e lideranças expressivas de todos os segmentos, para, por 

fim, na Web 3.0, ter passagem obrigatória, senão no âmbito da produção, pelo menos no 

da divulgação nos perfis pessoais da grande maioria dos usuários das redes sociais.  

Contar estória e fazer história, contar estórias sem apurar a história, fazer 

história sem ter uma história e até mesmo construir uma estória deturpando a história – 

tanto faz. O factual agora só influencia se for bem contato, ou seja, nada diferente do 

que o velho novo jornalismo
21

 já apontara.    

Antes ou depois a criação do termo, e independente dele, boatos e informações 

duvidosas sempre terão muita chance de disseminação. Com a internet isso é 

exponencial. A esse respeito é interessante resgatar o que argumentou Sodré (2012) a 

respeito da relação invertida entre acontecimento e informação, citando Baudrillard: 

 

A informação do acontecimento é substituída pelo acontecimento da informação. Ou 

seja, quando a informação é parte ativa no acontecimento, o sujeito da recepção (o 

público leitor ou espectador) é lançado na incerteza quanto a qualquer verdade da 

ocorrência, o que concorre para neutralizar a ideologia “realista” do discurso 

informativo (logo, a objetividade da notícia) e aproximá-los dos discursos em que 

reinam os efeitos mitológicos, como os da publicidade e os da performance espetacular, 

em que se tornam irrelevantes as distinções entre o verdadeiro e o falso. (SODRÉ, 2012, 

p.134) 

 

Conclusão 

 

O fragmento indagativo objeto deste ensaio não teve a expectativa de 

ensimesmar na trajetória recorrente pela qual percorre a maioria das discussões que se  

enveredam em detalhar as peculiaridades dos movimentos multilaterais de circulação da 

                                                 
20 Este jornalismo empresarial não deve ser entendido como a expansão das assessorias de comunicação nas empresas 
privadas desde a década de 1980, posteriormente renomeado de comunicação organizacional, mas sim como o 

jornalismo executado por empresas privadas de notícias cujo produto é uma mercadoria e cujo interesse é o lucro.   
21 Desta vez fazendo referência direta à obra de Gianni Carta. 
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informação. Tampouco detalhar sobre a parafernalha tecnológica que possibilita aos 

usuários a primazia de manufaturar a informação, ainda que a menção dessa condição 

seja necessária a título de elucidação do cenário a partir do qual o quadro denomidado 

post-truth deve ser compreendido. 

Dados os desafios e necessidade do empreendimento, foi pretensão deste ensaio 

recolher algumas definições etimológicas, no sentido de constituir uma esteira 

conceitual por onde é possível percorrem as discussões contemporâneas sobre 

informação e seu embricamento com a noção de fabricação da realidade. 

Os exemplos dados são gotinhas em um oceano, e a hipótese de haver inúmeras 

outras formas de deturpação e deformação do real (muitas certamente desconhecidas) é 

mais do que possível. É bem provável. Mas elas não entrarão no rol de preocupações do 

prosumer hipermoderno. A menos que consigam penetram sua “bolha”.    

A pergunta que se colocou de início, sobre qual instância da triangulação meios, 

agentes profissionais e receptor/produtor exerce mais poder sobre a construção da 

realidade ainda não está definida. Por que? O modelo de negócio dos meios está abalado 

e se reconfigurando; os agentes profissionais cada vez mais sendo preteridos por alguns 

prosumers de sucesso, enquanto uma larga escala de receptores pouco interferem na 

dança desses fluxos informacionais, ou, se interferem, lançam protoinformações nada 

significativas para a redefinição de qualquer cenário. Ou seja: a geometria do poder 

ainda está desigual. Só não se sabe por quanto tempo.    

Por seu turno, a pós-verdade (post-truth) – a despeito de ter sido recentemente 

incluída como novo vocabulário no dicionário de Oxford – nada mais é do que um 

reflexo dos fenômenos da comunicação em seu aspecto colaborativo e seus 

consequentes desdobramentos.  

A circulação das informações nas redes sociais potencializou os intercâmbios e 

insuflou o movimento de criação, recriação, mixagens, reverberação; acentuou a 

polarização de ideologias; descreditou as instâncias oficiais e institucionais de 

detentoras exclusivas das informações relevantes. Colocou em xeque os valores da 

veracidade e da credibilidade, antes tidos como pétreos.    

Ainda que em menor medida – se comparado aos efeitos das mediações antes da 

realidade das redes, sob a efemeridade de fatos incertos e sob a instauração de um velho 

a todo instante – o empoderamento da audiência, trabalhando em função de fluxos e 
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refluxos informativos e inacabados, expande a capacidade de manufaturar e fabricar a 

informação até o limite da desconstrução informativa com prejuízo do real.  

Contudo, é ingênuo conferir a responsabilidade à era da pós-verdade. Nunca um 

peão ou um rei são os únicos responsáveis pela definição de um jogo, ainda que no 

final, todos voltem para a mesma caixinha. 

Da mesma forma, conforme já dizia Castells (apud CANCLINI, 2008) os 

recursos de comunicação sem fio não são apenas ferramentas, mas, sim, “contextos, 

condições ambientais que tornam possíveis novas maneiras de ser, novas cadeias de 

valores e novas sensibilidades sobre o tempo, o espaço e os acontecimentos culturais. 

Como nas jogadas do tabuleiro de xadrez, todos esses pontos estão ligados. O que este 

ensaio traz como reflexão pretende puxar um pequeno fio de um grande nó a ser 

desatado. 

É possível que a pós-verdade seja apenas mais uma fabricação estéril do real, o 

que, definitivamente, vai estar sujeita a reinar, enquanto durar sua majestade, entre o 

verdadeiro e o falso, e o que é pior, sem que a elasticidade da informação seja uma 

preocupação ao mesmo tempo contingente e necessária.  
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