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RESUMO: 

Este artigo objetiva refletir sobre a possível desinformação, nos espaços digitais, gerada            
por três fatores associados: alta propagabilidade de conteúdos indiscriminados, a          
prevalência algorítmica tecnológica que valida os critérios de relevância da informação           
e o aspecto da fé que torna um conteúdo crível. É uma reflexão crítica, com base em                 
levantamento bibliográfico, que se divide em três momentos: primeiramente, uma          
abordagem da conectividade social na formação basilar da propagabilidade; num          
segundo momento, a concepção de “pós-verdade” como uma situação em que o            
indivíduo tende a acreditar mais nos valores em comum com sua rede social do que em                
fatos objetivos; para assim associar aos fatores técnicos que desafiam a criação de             
discernimento e incentivam, inclusive, a propagação de notícias falsas. 

  
PALAVRAS-CHAVE: cultura da conexão, comunicação digital, propagabilidade,       
pós-verdade, fake news 
 
 
MAPEANDO O CENÁRIO DE PROPAGAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 
1. A Conexão 

 

É possível observar o alargamento do alcance da informação, através de redes de             

indivíduos conectados por um sistema midiático que suporta técnica e culturalmente a            

demanda por diferentes operações de transmissão e reprodução da mensagem para um            

mesmo conjunto de dados. É o que acontece num cenário de mídias, com padrão de               

processamento computacional, que permite não só ao sistema de produção de conteúdo            
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hegemônico se beneficiar com o incentivo aos méritos criativos do público, como dar             

vazão a práticas culturais que há muito demandam um maior espaço para se             

reproduzirem e circularem. Nesse sentido, se hoje é possível perceber maior circulação            

de informações, através da atuação não só da mídia hegemônica, mas da “permissão” a              

própria audiência – também produtores e curadores de conteúdo - isso se dá porque              

“[...] um sistema midiático é mais do que simplesmente as tecnologias que o suportam.              

A cultura instiga essas mudanças” (JENKINS; GREEN e FORD, 2014, p. 20) e a lógica               

político-econômica também se reproduz com sua força.  

Sim, as mídias digitais sociais se tornaram catalisadoras para atividades de           

interesses da sociedade, tais como compartilhar histórias, recomendar conteúdos e fazer           

produções circularem, mas, “encantamentos tecnológicos” à parte, ainda refletem a          

“cooptação” dos méritos do público pelos detentores dos meios de produção e dão             

seguimento a algo que, desde sempre, é realizado tal como, contar histórias,            

recomendações boca a boca e publicização de material de interesse para outros. Supor,             

portanto, que apenas a tecnologia desempenhe um papel crucial para uma atuação mais             

potente do indivíduo é ignorar o determinante social, econômico e cultural. Nessa            

mesma lógica, de expressão “ampliada” das relações já existentes, Moretzsohn (2017,           

p.295), nos adverte:  

Não deveria ser muito difícil entender que o mundo virtual é uma expressão             
ampliada do mundo presencial. Ambos se interligam de tal forma que não há             
muito como separá-los: a vida cotidiana e a vida política são inevitavelmente            
permeadas por essa tecnologia e já não podem prescindir dela para existir. 

 
Com efeito, é consensual que a estruturação das redes telemáticas (aliando           

telecomunicação e informática), o fenômeno da globalização nos processos         

comunicacionais e as práticas sócio-econômico e culturais contribuíram para a          

conjunção de conhecimentos e tecnologias, transformações mercadológicas, circulação        

e produção de conteúdos por diversas plataformas, além de outras experiências de            

sociabilidade. Esse cenário nos mostra uma cultura de consumo midiática que se serve             

de um movimento, conforme Jenkins, Green e Ford (2014) sinalizam: 

na direção de um modelo mais participativo de cultura, em que o público não é               
mais visto como simplesmente um grupo de consumidores de mensagens          
pré-construídas, mas como pessoas que estão moldando, compartilhando,        
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reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam           
ter sido imaginadas antes. (JENKINS; GREEN e FORD, 2014, p. 24)  
 

Na obra “Cultura da Conexão”, Jenkins, Green e Ford (2014) enfocam a lógica             

de circulação de conteúdos e, não mais de distribuição, para ressaltar que, apesar da              

grande mídia ainda apresentar um papel ativo e privilegiado no fluxo de informações,             

vem se deparando com a demanda de um público que em coletividade e através da               

conectividade social e digital são resistentes a algo – a um poder dominante - e buscam                

um poder maior de produção para que também se concentre em suas mãos. Assim,              

ainda que as empresas estejam “explorando” essa atuação do consumidor no papel de             

influenciador na circulação de mensagens, desejando maior engajamento criativo do seu           

público, este não deixa de, através de sua participação nesse processo, manifestar seus             

próprios interesses. 

Vive-se assim, conforme Jenkins (2009, p. 29), uma cultura da convergência que            

aponta um “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação             

entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos           

meios de comunicação” associada a fatores como a coletividade (indivíduos que atuam            

em comunidades) e a uma elevada conexão em que “muitas pessoas estão            

experimentando a sensação de ter uma “audiência” pela primeira vez” (BAYM, 2011,            

p.01). Ainda que a intervenção dos cidadãos não consiga descentralizar, em larga escala,             

a tomada de decisões e a organização das informações (Canclini, 2008) na realidade do              

espaço midiático, o público torna o conteúdo propagável através de sua atuação,            

ofertando e solicitando atenção.  

Fato é que, ao mesmo tempo que atuam como produtores de conteúdos e/ou             

curadores, o público além de legitimar estratégias das grandes corporações midiáticas,           

também se legitima, socialmente, no compartilhamento de informações e pertencimento          

a grupos, como figuras mobilizadoras que favorecem uma “inteligência coletiva”          

(LÉVY, 2007). Inteligência essa, questionável, do ponto de vista da razão científica,            

uma vez que, não basta unir e replicar informações para que um conteúdo gere              

conhecimento. 
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De qualquer forma, esse aspecto de atividade contrasta com noções mais antigas             

sobre a “passividade” do público e ajuda a construir a ideia do “reconhecimento e              

enriquecimento mútuo das pessoas” (ibid, p.29). O tipo de conteúdo que motiva essa             

atuação mais participativa do indivíduo, ou seja, o que torna uma mensagem            

“propagável” (JENKINS, 2014), ainda é alvo de estudos e divergências, mas, sabe-se a             

importância do potencial técnico e cultural das informações a serem compartilhadas,           

considerando estruturas econômicas, atributos do texto de mídia, as redes sociais que            

conectam os indivíduos e os recursos tecnológicos. Esses são fatores que caracterizam o             

que Jenkins denomina de “propagabilidade” (JENKINS, 2014).  

Outro aspecto que vale salientar nesse agenciamento de assuntos pelo público é a             

mobilização em torno de valores e interesses em comum. Como Canclini (2008, p. 53)              

alega “constroem-se grupos de iguais através da sociabilidade na rede, em que os             

contatos são cada vez mais seletivos e autônomos”. Ou seja, para construção da             

informação, muitas vezes, a mensagem circula entre grupos que possuem similaridades           

de comportamentos, opiniões, interesses, gostos e necessidades. Nesse ínterim, o          

sentido de “propagabilidade” se estabelece também numa relação com atos de           

“camaradagem” e solidariedade entre indivíduos conectados por experiências e crenças          

em comum.  

Com excesso de vozes, entre corporações midiáticas e público, as informações           

atingem um volume e rapidez de circulação que concorrem com a atenção. Hoje, se tem               

muita informação, mas, vive-se uma crise de atenção. Conforme Leite e Matos (2017)             

sinalizam: 

Se alguma vez a informação já foi escassa, hoje a situação é oposta. Vive-se              
dentro de uma infosfera, que produz constantemente uma grande quantidade de           
informações, de forma que o próprio indivíduo parece não dar conta da carga             
informacional disponibilizada diariamente ao seu aparato cognitivo. (LEITE e         
MATOS, p.2) 
 

Aliado aos fatores de propagabilidade, conteúdos “excedentes”, que não         

relacionados às opiniões, valores ou crenças do indivíduos se tornam mais difíceis de             

captarem um esforço extra de atenção, uma interpretação e criticidade, além da            

confiança em sua veracidade. Assim é que vivenciando a necessidade de controle e alta              

4 
 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

seletividade de informação, diante da volumosa, frenética e instantânea “poluição          

informacional” (LEITE e MATOS, 2017, p. 2), as pessoas tendem a se conectar e              

“acomodar” em grupos mais fechados, tão fechados em si mesmos que poderão acabar             

“tão seguros de si quanto errados, simplesmente porque não foram suficientemente           

expostos a contra-argumentos. Podem até passar a enxergar seus semelhantes como           

opositores ou adversários, em algum tipo de “guerra” (HELLER, 2016 apud           

MORETZSOHN, 2017, p.304). E Moretzsohn (2017, p. 304), acrescenta: “Um governo           

com essa perspectiva é perigoso. Mas um público desinformado e seguro de si é muito               

pior”.  

Nessa perspectiva, em que as partilhas nas redes sociais validam os fatos,            

independente de uma esfera comum de informação para além das conexões em rede, é              

possível acreditar que mesmo em tempos de hiperinformação, vive-se a relativização da            

objetividade, da verdade, com a influência das crenças pessoais e grupos auto            

referenciais - “guetos”, “bolhas”- na formação do conhecimento. Se não se vai além das              

fronteiras de valores e interesses, pode-se questionar se a visão selecionada através da             

segmentação da informação não contribuiria, em meio a hiperinformação, para          

polaridades e/ou desinformação.  

 

2.  “Creio, logo é verdade”,  a ideia de Pós-Verdade  
 
Diante da pervasividade de conteúdos, sobretudo, incentivada pelo potencial da          

internet, pelas estratégias midiáticas que incentivam a produção de significado do           

público- com fins de “commoditização” das criações e/ou valores que agregam com            

suas redes –, além da facilidade das pessoas se organizarem em grupos que possuem              

costumes e experiências de vidas em comum, percebe-se um volume maior de            

informação do que o indivíduo possa assimilar. Como dito anteriormente, numa cultura            

de afetos e valores compartilhados, é possível notar o critério da crença como fator de               

validação da mensagem.  

Dessa forma, inspirados na célebre frase do filósofo francês René Descartes           

“penso, logo existo”, hoje, poderia ser dito que, baseado no critério atual de consumo e               

produção de conhecimento, estamos numa época em que “creio, logo é verdade”. Em             
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2016, o Dicionário de Oxford nomeou “post-truth” como o termo do ano. O conceito              

trata-se de um adjetivo que significaria circunstâncias em que fatos objetivos teriam            

menos apelo à opinião pública do que emoções e crenças pessoais. Portanto, os fatos              

perderiam sua objetividade e racionalidade para dar lugar ao que se sustenta pela crença              

e pela vontade. Não por acaso, 2016 apresentou um panorama político e social com              

situações polêmicas, manifestadas por notícias falsas, tais como ocorrido no referendo           

de Brexit e na já tão discutida última eleição americana. O ponto é que acredita-se não                

nos fatos, mas no que se quer acreditar que é verdade. Citando Manjoo (2008), Santos e                

Spinelli (2017), ressaltam: 

Farhad Manjoo (2008) contribui com a reflexão ao mostrar que a exposição            
seletiva – teoria que comprova que a mente humana tende a escolher            
informações que estejam alinhadas às suas crenças, atitudes e comportamentos,          
e rejeita o que é contraditório – pode ser uma explicação para entender o              
alcance e crescimento da pós-verdade. (SANTOS e SPINELLI, 2017, p.1) 
 

A questão filosófica da “verdade” não será aqui discutida, mas, em sendo uma             

questão de crença ou ideologia pode suscitar questionamentos. Ainda é importante           

lembrar que a humanidade passou por diversas fases de evolução em que se acreditava              

em determinadas verdades. Assim ocorreu desde a Idade Média com as crenças            

religiosas que moldavam o conhecimento, depois o período iluminista que apostava na            

ciência para trazer à luz, a verdade progressista, e todo o período contemporâneo em              

que as mais diversas correntes de pensamento refutam uma concepção de verdade            

objetiva e outras em que demonstram haver verdades absolutas, irrefutáveis.  

Crer que vivemos numa era da “pós-verdade”, portanto, seria o mesmo que            

acreditar que evoluímos de um período da “verdade” e alcançamos uma fase da             

evolução em que a verdadeira interpretação seria o que é dito pelas máquinas e por               

nossos valores. Seria mesmo isso? Onde está o papel normativo das instituições que             

planificariam a conduta social? Para esta pesquisa, partimos do princípio de “verdade”,            

conforme Bezerra, Capurro e Schneider (2017) descrevem: 

aproximamo-nos da leitura de Foucault (1996) sobre o que chama de “regimes            
de verdade”, entendidos como conjuntos ordenados de proposições, instituições         
e disciplinas que organizam e controlam os discursos e impõem-se como           
estratégias de manutenção do poder, por meio de uma política universal da            
verdade submetida às disciplinas e sanções normalizadoras. Em tais regimes,          
práticas e técnicas são instituídas com o objetivo de promover uma determinada            
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percepção sobre a verdade e, assim, planificar a conduta humana, submetendo           
os indivíduos às instituições e aos procedimentos normativos do poder. (ibid,           
p.374) 

 

Acredita-se para efeito dessa discussão, portanto, que pode-se relegar ao termo           

“pós-verdade” uma narrativa da verdade em que a fonte “clássica” institucional e/ou            

midiática é, muitas vezes, subalternizada pela formação das redes de integrantes que            

confiam mais uns nos outros e que acabam por “partilhar” as notícias baseados em seus               

próprios critérios de validação das informações. Pós-verdade não é o mesmo que            

“mentiras” ou “informações falsas”, mas a validação de determinada informação não           

pela objetividade dos fatos, mas pelo apelo às emoções e crenças pessoais, num cenário              

em que o poder da verdadeira interpretação estaria com a coletividade social. 

Se assim pensarmos, desde que as instituições midiáticas possuíam o poder da            

interpretação dos fatos, seguindo seus próprios padrões institucionais e editoriais,          

também sempre contribuíram com a exacerbação desse mesmo fenômeno, afinal, ao           

contar histórias sobre os fatos, não estariam apelando aos seus próprios valores e do              

público interessado? Fatos narrados pela mídia hegemônica e até por um indivíduo não             

seriam carregados de interesses ideológicos? Em síntese, poderíamos dizer que uma           

notícia seria necessariamente “falsa” ou se tratar de uma “mentira” por trazer um             

acontecimento narrado com base numa interpretação pela fé e/ou ideologia da empresa            

midiática? 

Sobre esse aspecto, numa visão peirciana (pragmaticista) da verdade, Alzamora          

e Bicalho (2018, p. 5) apontam sobre a notícia: “ O efeito prático de uma notícia,                

portanto, não é o reconhecimento social da verdade, mas a natureza da crença que ela               

deflagra, sendo esta sempre passível de revisão conforme o aprofundamento dos           

processos de verificação decorrentes da dúvida”. E as autoras continuam: 

Consequentemente, o esforço coletivo de verificação de notícias, motivado pela          
disputa em torno de crenças concorrentes, incrementa o aprimoramento do          
processo de significação de qualquer notícia. A noção de verdade, nessa visada            
pragmática, é um ideal jamais plenamente alcançável que atua normativamente          
no aprimoramento das crenças quando estas são submetidas ao escrutínio da           
dúvida (ALZAMORA E BICALHO, 2018, p. 6). 
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Conforme as autoras, ainda que não se reconheça uma verdade objetiva –            

“inatacável pela dúvida” (PEIRCE, 1990, p.289 apud ALAZAMORA e BICALHO,          

2018, p.5) nas notícias e que o crescimento das redes sociais digitais e alta              

concentração de conteúdos compartilhados por afinidades configurem um agenciamento         

de crenças concorrentes – dando às informações uma significação decorrente desse           

processo de produção e circulação continuamente legitimados pela dúvida- não quer           

dizer que não se tenha que abandonar a busca por um ideal da verdade. Pode-se dizer                

então que, todo esse cenário configura um excesso de vozes que concorrem pelo saber              

veloz e instantâneo e revela a liquidez (Bauman, 2001) nessa dinâmica imprevisível,            

frágil e em constante mudança das relações humanas. 

Fatores técnicos, a partir de algoritmos e bots, desafiam ainda mais o modo             

como as informações são propagadas e consumidas. Traçando relevância para os           

usuários, de forma automatizada, a dinâmica da desinformação na hiperinformação          

pode ser desenhada também de modo técnico, modelando um cenário preocupante           

associado a situações de pós-verdade,  conforme veremos a seguir. 

 

OS DESAFIOS DA PROPAGABILIDADE EM TEMPOS DE CONEXÃO 
 

Mais dados, mais informações, não significa mais conhecimento ou qualidade.          

Esse é o cenário e o desafio do ambiente digital: como propagar materiais ricos em               

informação factual e que tornem-se conhecimento apreendido e propagado pelo          

usuários? O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos países cujos usuários passam              

mais tempo na Internet. Os brasileiros gastam, em média, nove horas na Internet, sendo              

que um terço, ou seja, três horas, são gastas nas redes sociais, segundo dados do               

relatório “2018 Global Digital” da agência We Are Social e da plataforma de gestão de               4

mídias sociais Hootsuite.  

A mesma pesquisa revela o Youtube como mídia digital em que os brasileiros             

passam mais tempo, em seguida, aparecem as redes que pertencem ao grupo de Mark              

Zuckerbeg: Facebook, Whatsapp, FB Messenger e Instagram. Assim, dos cinco espaços           

4 Disponível em: 
https://porta23.blogosfera.uol.com.br/2018/02/05/brasileiro-passa-mais-de-3-horas-e-meia- 
por-dia-em-redes-sociais/> Acesso em 06.jul.2018 
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digitais mais acessados no Brasil, quatro pertencem ao mesmo conglomerado de           

tecnologia digital. Isso nos dá uma perspectiva da sedutora concepção de que a             

produção de conteúdo concentra-se, cada vez mais na mão do cidadão comum e de que,               

ao mesmo tempo, vivencia-se uma concentração de forças e informação, sobretudo dos            

meios de produção que ainda privilegiam uma grande lógica do capital.  

Percebe-se nesse cenário, o fato de que as publicações são replicadas,           

compartilhadas, não apenas em espaços que são “permitidos” aos cidadãos, mas           

conforme “receitas” algorítmicas dessa mesma lógica empresarial. Em uma sociedade          

onde as mídias sociais digitais têm, cada vez mais, espaço no cotidiano da população, os               

algoritmos têm desempenhado um papel fundamental na divulgação e consumo de           

informações que os usuários dão atenção, um importante desafio da propagabilidade em            

meio digital. 

Os algoritmos determinam o quê, como e quando as informações chegam até os             

usuários baseados no que aprenderam do comportamento demonstrado nas redes. Um           

algoritmo pode ser definido como um conjunto de regras que tem como objetivo             

resolver um problema através de uma sequências de passos e dados de entrada.             

(FANJUL, 2018; FORBELLONE e EBERSPACHER, 2005). É um sistema de          

retroalimentação de dados, onde as informações que damos ao sistema alimentam o            

algoritmo para que com o seu conjunto de regras, ele resolva o problema: filtrar os               

conteúdos que sejam mais relevantes para entregar ao usuário, prevendo gostos e            

comportamentos de forma automatizada. Segundo Gillespie (2014) 

Os algoritmos projetados para calcular o que “está em alta”, o que é “tendência”              
ou o que é “mais discutido” nos oferecem uma camada superficial das conversas             
aparentemente sem fim que estão disponíveis. (…) são hoje uma lógica cen tral             
que controla os fluxos de informação.  (GILLESPIE, 2018, p. 97). 

 

Para Bruno (2018, s.p) “a alegada precisão das previsões algorítmicas é           

controversa”, já para O´Neil (2018, s.p.) “estamos dando poder a mecanismos sem nos             

perguntar se realmente funcionam”. As duas pesquisadoras fazem o alerta para as            

imperfeições do uso desse tipo de ferramenta e junto a Gillespie (2014) nos dão uma               

visão que desmistifica esse acesso “democratizado” à informação. Exemplo de uma           

dessas anomalias criadas pelos algoritmos seriam as “bolhas” sociais onde os indivíduos            
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recebem sistematicamente conteúdos dos quais tem afinidades, em detrimento de          

conteúdos que poderiam gerar algum tipo de divergência. Parisier (2011, p. 63) afirma             

que nas bolhas “a proporção de conteúdo que valida o que já sabemos aumenta              

drasticamente”. 

Através das “bolhas” os usuários interagem apenas com aqueles que já fazem            

parte do seu grupo de interesses e sem receber conteúdos que poderiam abordar outros              

pontos de vista, já que o algoritmo tende a entregar o que entendeu que seria o gosto de                  

cada usuário, é o que Bruno (2018) aponta como “fabricação de mundos”.  

A criação de guetos apenas favorece a publicidade dirigida e fortalece a            
consolidação de convicções, o que vai na contramão da abertura ao debate            
público e, consequentemente, só ajuda a aumentar a “legião de imbecis”. Ao            
mesmo tempo, provoca a ilusão de que o mundo se reduz a essas bolhas, o que é                 
fatal na apreensão da realidade e induz a erro mesmo aqueles que precisariam             
estar atentos ao contraditório. (MORETZSOHN, 2017, p.302) 

 
Essa relevância de informações automatizada, baseada na atração atenção do          

usuário, transfere poder aos sistemas para a pulverização de conteúdo, independente de            

sua comprovação factual. É nesse cenário automatizado que privilegia uma condição de            

“pós-verdade” que se encontra mais um desafio da propagabilidade de informações: os            

fatores sócio-culturais e técnicos determinantes para que um conteúdo tenha “sucesso” e            

seja compartilhado.  

Jenkins, Green e Ford (2014) frisam que para ser “propagável” o conteúdo além             

de ser relevante para o usuário, deve o ser também para o seu círculo social. Assim,                

notícias e publicações - inclusive, fake news- , tem um potencial maior de alcance pela               

sociabilidade que, de acordo com Jenkins, Green e Ford (2014, p.279), podem gerar, “as              

pessoas querem compartilhar os textos de mídia que se tornam um recurso significativo             

em suas conversas contínuas ou que ofereçam a elas alguma nova fonte prazer e              

interesse”. Portanto, além das experiências em comum, o desejo de pertencimento a um             

grupo e conectividade social, apontam para a motivação de diversos mundos, visões e             

valores contribuir no processo de decisão de compartilhamento de conteúdo (BRUNO,           

2018; JENKINS, GREEN e FORD, 2014; KELNNER, 2001). 

Existe, portanto, um ponto basilar do conceito de propagabilidade: é a           

conectividade e que pode desenhar um cenário, conforme Ferrari (2017, p.9) em que             
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“estamos com um olho só, às vezes, presos a sedução do participar, do ser visto, que o                 

tempo do compartilhamento incessante gera, sem se preocupar com a veracidade do que             

se está compartilhando.” 

O ambiente das redes sociais torna-se, assim, propício para a disseminação de             

notícias falsas – Fake News. Com títulos chamativos e obtendo alcance algoritmo a cada              

“clique” e recomendação, esses conteúdos circulam facilmente por dentre as redes dos            

usuários, que por sua vez, ao selecionar informações num espaço de hiperinformação, e             

pelo mau hábito de não atentar sequer criticamente para todo o material da mensagem,              

prefere acreditar no conteúdo ao qual teve acesso. Dessa forma, retroalimenta a            

produção “anônima” de muitos discursos que “ganham” político e economicamente com           

a divulgação desses falsos assuntos.  

De acordo com Allcott e Gentzknow (2017) e White (2017), as fake news são               

notícias fabricadas e publicadas com o objetivo de enganar os leitores ou de duvidar de               

fatos que poderiam ser verificados. O que motiva a produção de fake news? Segundo              

Allcott e Gentzknow (2017), há dois tipos principais de incentivos para a produção de              

notícias falsas. O primeiro, já falado aqui, é a recompensa remuneratória, uma vez que              

artigos que se tornam virais podem converter em muitos acessos ao site original que              

podem ser convertidos em dinheiro através de anúncios. Já o segundo motivo é             

ideológico, onde as notícias falsas são criadas para desestabilizar opositores.  

O fenômeno de propagação fake news não é novo e nem exclusivo do ambiente              

digital, há muito que se utiliza, inclusive, no meio político, mas os desafios de sua               

propagabilidade num terreno fértil - sócio-culturalmente, economicamente e        

tecnicamente - como as redes sociais digitais preocupa. Outro fato que se destaca é que,               

se antes, a mídia hegemônica detinha a maior concentração da produção de notícias,             

hoje, com a produção participativa do público, essas mesmas instituições jornalísticas,           

preocupadas com a perda da audiência e também com a construção de um “nome”              

mercadológico se organizam para realizar a checagem de informações na promessa de            

entregar conteúdos verossímeis e que possam ser replicados. 

Nesse cenário de disputa pela produção e disseminação de notícias, o fact            

checking atua no sentido de preservar a mídia tradicional e dar segurança ao público em               
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relação à veracidade das notícias, conforme normatização midiática. É um          

“confrontamento de histórias com dados, pesquisas e registros” (FONSECA, 2017) para           

analisar a veracidade das informações, notícias e declarações. As próprias plataformas           

digitais, tais como Google , Youtube , Facebook e Whatsapp também vêm assumindo           5 6 7 8

posturas de combate às notícias falsas, impedindo anúncios de páginas não identificadas            

e impondo selos de verificação de notícias. 

Através desses mecanismos, poderíamos dizer que os veículos de comunicação          

podem recuperar a aura de confiabilidade e credibilidade, em meio a tanto conteúdo             

disperso que necessita de checagem, mas, ao mesmo tempo, permanecemos          

questionando e refletindo sobre se uma possível desinformação estaria “resolvida” nessa           

imersão de conteúdo cotidiano, potencializado, sobretudo, nas relações sociais e na           

validação do conhecimento pela interpretação do indivíduo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O modelo de economia baseado em algoritmos e crenças que privilegiam a            

lógica das redes sociais onde curtidas, cliques e comentários possuem uma valor maior             

do que um conteúdo denso, apurado e factual está plenamente disseminado nos modelos             

comunicacionais atuais.  

Pollyana Ferrari (2018) se referindo a opinião do jornalista Leandro Beguoci, da            

Revista Nova Escola, expõe que as notícias falsas “só existem porque as pessoas             

precisam de notícias, verdadeiras ou não, para alimentar as próprias certezas. No            

mercado das convicções, elas oferecem uma solução customizada para cada          

necessidade” (FERRARI, 2017, p.10). 

5 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/03/21/google-anuncia-medidas- 
contra-fake-news.html>. Acesso em 09.jul.2918. 
6 Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/internet/132046-youtube-anuncia-mudancas-combater- 
fake-news-dentro-plataforma.htm>. Acesso em 09.jul.2918. 
7 Disponível em: 
<https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/130177-facebook-lanca-programa-combater- 
fake-news-brasil.htm>. Acesso em 09.jul.2918. 
8 Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/whatsapp-lanca-iniciativa-global-para- 
combater-noticias-falsas-na-plataforma,2901b15428768d123f86372608113b12fkcxyana.html>. Acesso 
em 09.jul.2918. 
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Assim, poderíamos argumentar que um dos principais motivos para o aumento           

desse fenômeno de desinformação na hiperinformação é, não só o poder de            

interpretação, como o momento de tomada de decisão do usuário em relação ao             

compartilhamento do conteúdo para criar uma narrativa que corrobora com suas           

convicções e esteja também vinculada ao seus círculos sociais. Por outro lado,            

justamente por esse reforço de convicções, surgem, polarizações e, portanto,          

questionamentos que ponham em dúvida a verdade da informação. Nesse sentido,           

quanto mais observarmos choques de conteúdos - por convicções distintas - mais esses             

materiais poderiam ser aprimorados, no sentido de investigação e busca da factualidade            

das informações.  

No entanto, enquanto o indivíduo agir sem criticidade e com interesse na            

verdade - através da interpretação pela fé e dos próprios círculos sociais - essa mesma               

polarização, ao invés de contribuir com a propagação dos diversos pontos de vista,             

afetando o desconhecimento, pode gerar, ao contrário, a desinformação. Desinformação,          

inclusive visada, com o propósito de confundir ou induzir uma contrariedade em grupos             

que apresentam crenças opostas.  

É certo que o fact checking institucionalizado contribui no sentido de normatizar            

a busca por uma veracidade dos fatos e confiabilidade da informação e por isso              

incomoda - e muito - os produtores intencionais de boatos e fake news. No entanto, há                

de se refletir também sobre se o desafio maior não é a própria conscientização da               

necessidade da checagem pela população, através de normatizações comuns onde o que            

prevaleça não seja de interesse apenas a reforçar aquilo que se quer acreditar, criando              

verdades sedutoras repetidas à exaustão, mas de aprimorar um debate público não            

baseado em “meias verdades”. 
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