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O QUE TENHO PESQUISADO?

INFORMAÇÃO, DESINFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS

Arquiteturas

Fake News

Impactos na Saúde

Estresse

Ansiedade



PESQUISA E REFLEXÃO SOBRE O MUNDO
• Popularização das TIC

• Produção/disseminação de
informação em todos os campos de
saberes.

• Pervasividade da informação em
ambientes analógicos, digitais e
híbridos (OLIVEIRA, 2014).

• Processos de desinformação,
materializados por fake News



PESQUISA E REFLEXÃO SOBRE O MUNDO
• Disseminação/viralização de fake-
News em plataformas digitais.

• Fake News como gatilhos
emocionais: medo, preocupação,
raiva, ansiedade, estresse...
(KARLOVA; FISHER, 2013, n.p).

• Aumento das patologias
psicológicas e psiquiátricas com
possível relação com os processos
informacionais e digitais.



PESQUISA E REFLEXÃO SOBRE O MUNDO
• O fenômeno desinformacional se
estrutura por meio de ataques
• coordenados, estratégicos, planejados
• para esconder a verdade,
• para confundir pessoas e
• para criar controvérsias (D’ÂNCONA,

MATTHEW, 2018, p. 46).

• Redes sociais como as maiores
plataformas digitais de Informação, de
Comunicação, mas também, de
disseminação massiva de Fake News.



INFORMAÇÃO E DESINFORMAÇÃO

• A informação “comporta um
elemento de sentido”. É um
significado transmitido a uma
pessoa por meio de uma
mensagem/conteúdo inscrita em
um suporte espaço-temporal:
impresso, digital, sinal elétrico,
onda sonora, etc” (LE COADIC,
2004, p.4).



INFORMAÇÃO E DESINFORMAÇÃO

• Nos baseamos em Tiburi (2017), quando fala
da pós-verdade, para dizer que as Fake News
são como uma espécie de antítese do que Le
Coadic (2004) considera informação.

• Os processos desinformacionais,
materializados por Fake News compromete o
efeito de sentido e a atribuição de significados
compatíveis com a realidade, cerne da visão de
Le Coadic (2004) sobre Informação.



PÓS-VERDADE E FAKE NEWS
• A palavra “pós-verdade” ou “post-truth” foi classificada com a
palavra do ano de 2016, ganhando fama no léxico mundial.

• O termo foi empregado pela primeira vez em 1992 pelo dramaturgo
sérvio-americano Steve Tesich (PRIOLLI, 2017).

• Dunker (2017, acréscimo nosso) sinaliza que a pós-verdade produz,
antes de tudo, uma verdade contextual, em que a subjetividade do
sujeito tem maior relevância na interpretação e enunciação do
discurso.

• A pós-verdade é estrutural e estruturante de um modo de viver que
relativiza, radicalmente, a verdade e diversos aspectos da vida.



PÓS-VERDADE E FAKE NEWS

• Para Tiburi (2017) a “pós-verdade” coloca em questão o fim da
verdade como um valor maior.

• Medeiros (2017) diz que a pós-verdade pode gerar
consequências sociais por causa do o enfraquecimento da noção
e do valor da verdade.

• Ampliando, as consequências também são:
• Políticas,
• Econômicas,
• Jurídicas,
• ...



PÓS-VERDADE E FAKE-NEWS
• Fake News são conteúdos falsos, geralmente no formato de notícias,

veiculados massivamente na Internet, mais especificamente em
redes sociais (GRAGNANI, 2018).

• Fact-checking como estratégia de combate as fake-News.

• Em 2007, o jornalista Bill Aldair criou o serviço PolitiFact*, que é um
site de verificação de fatos que classifica a precisão das
reivindicações de funcionários eleitos e outros em seu medidor de
verdade, que estrutura seis categorias de checagens:

• *PolitiFact.com é um projeto americano sem fins lucrativos operado pelo Poynter Institute em St.
Petersburg. O Poynter Institute é escola uma de jornalismo, sem fins lucrativos, e uma
organização de pesquisa em São Petersburg.



ENFRENTAMENTO DAS FAKE NEWS

• Fake News são a materialidade desinformacional na pós-
verdade.

• Proposta de saída interdisciplinar:
• Ciência da Informação,
• Direito,
• Psicologia,
• Linguística,
• Computação,
• ...



ENFRENTAMENTO DAS FAKE NEWS

• International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA) publicou dicas para identificar notícias
falsas (IFLA, 2018):
• Considere a fonte da informação;

• Leia além do título;

• Cheque a autoria;

• Procure fontes de apoio;

• Cheque a data da publicação;

• Questione se é uma piada;

• Revise seus preconceitos;

• Consulte especialistas.



CATEGORIZAÇÃO DE FAKE-NEWS – A 
INICIATIVA POLIFACT

TRUE VERDADEIRO Uma declaração precisa.

MOSTLY TRUE NA MAIOR PARTE,  
VERDADEIRO 

Declaração precisa, mas necessita de esclarecimentos ou
informações adicionais.

HALF TRUE METADE VERDADEIRO Declaração é parcialmente precisa, mas deixa de lado
detalhes importantes ou descontextualiza alguns fatos.

MOSTLY FALSE NA MAIOR PARTE, 
FALSA 

Declaração contém elementos verdadeiros, mas ignora
fatos importantes que dariam uma impressão diferente

FALSE FALSA Declaração que não condiz com a realidade.

PANTS ON FIRE CALÇAS EM CHAMAS Declaração não é precisa e faz uma afirmação sem nexo,
abusrda.



DADOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO
• Investiga as metodologias de checagem das agências e serviços de Fact-Checking

brasileiras.

• Recorte com 4 agências/serviços de Fact-Checking do Basil, signatárias da International
Fact-Checking Network (IFCN).
• Código de princípios composto por

• Apartidarismo e imparcialidade, na checagem equilibrada de todas as versões;
• Transparência de fontes, apresentando evidências para todas nossas checagens;
• Organização e financiamento, no compromisso de assinar os textos informando a autoria de

cada verificação e do Grupo Estado custear o serviço;
• Transparência de metodologia.

• Agências investigadas: Lupa , Aos Fatos , Estadão Verifica e Uol Confere.

• Processo de checagem e as etiquetas ou selos atribuem aos conteúdos analisados.



CATEGORIZAÇÃO DE FAKE-NEWS –
AGÊNCIA LUPA

• Analisa “declarações feitas por atores públicos e as informações
potencialmente falsas que circulam em plataformas de redes
sociais e em aplicativos de mensagens” (AGÊNCIA LUPA, 2022,
online).

• Seleciona “frases que podem ser checadas e classificadas”.

• Checagem realizadA por jornalistas (AGÊNCIA LUPA, 2022, online).



ETIQUETAS – AGÊNCIA LUPA

Falso Quando o conteúdo está comprovadamente incorreto;

Contraditório Quando o conteúdo entra em contradição com outro conteúdo publicado
anteriormente pela mesma fonte.

Verdadeiro Conteúdo comprovadamente correto

Ainda é cedo para 
dizer 

Conteúdo tem potencial de se tornar verdadeiro, mas ainda não é.

Exagerado O conteúdo está no caminho correto, mas houve exagero de mais de 10% e de
menos de 100% frente ao total real.

Subestimado Refere-se a conteúdos que minimizam de 10% a 100% os dados reais e a gravidade
do que o mencionado.

Insustentável Quando não existem dados públicos que comprovem a informação.

Verdadeiro, mas Indica que o conteúdo está correto, mas o leitor merece um detalhamento.

De olho É uma etiqueta dada a um conteúdo que deve permanecer em monitoramento



CATEGORIZAÇÃO DE FAKE-NEWS –
AOS FATOS
• É uma ferramenta de monitoramento automático e em tempo real do

ecossistema de desinformação brasileiro. (AGÊNCIA AOS FATOS, 2022,
online).

• Checagem de declarações de autoridades e influenciadores, além de
conteúdos como fotografias, vídeos, áudios, gráficos, panfletos e desenhos
(AGÊNCIA AOS FATOS, 2022, online).

• Parte da origem da desinformação, analisa detalhes sobre seu conteúdo para
entender o que pode estar errado e sequencialmente investigam fontes
confiáveis, que contenham dados e informações capazes de demonstrar
factualmente o que é correto sobre aquele assunto e, por fim, publicam uma
reportagem que traz a informação verdadeira (AGÊNCIA AOS FATOS, 2022,
online).



ETIQUETAS – AOS FATOS

FALSO Quando a checagem conclui que o conteúdo é
desinformacional, portanto, falso;

NÃO É BEM 
ASSIM 

Quando a checagem conclui que houveram distorções
de fatos reais que comprometem a veracidade do
conteúdo.

VERDADEIRO Quando o conteúdo está de acordo com a verdade.



CATEGORIZAÇÃO DE FAKE-NEWS – ESTADÃO 
VERIFICA
• O Estadão Verifica é um núcleo de checagem de fatos do Jornal O

Estado de São Paulo que recebe potenciais conteúdos
desinformacionais via WhatsApp.

• O processo de checagem do Estadão Verifica consiste em:
• a) Receber a demanda de checagem dos usuários por meio do WhatsApp;

• b) Pesquisar por fontes oficiais para apoiar a checagem;

• c) Publicar uma Notícia que confronta a fake News.



ETIQUETAS – ESTADÃO VERIFICA

Conteúdo inventado Não tem base na realidade.

Conteúdo Manipulado Usa imagens e informações autênticas alteradas.

Conteúdo Enganoso Distorção de informações para favorecer um
indivíduo ou instituição.

Conteúdo Impostor Imitação de fontes genuínas.

Falso Contexto Inserção de dados contextuais distorcidos em
conteúdo autêntico.

Falsa conexão Discrepância entre texto e manchete, imagens e
legendas.

Sátira ou Paródia Conteúdo humorístico com potencial para enganar.



CATEGORIZAÇÃO DE FAKE-NEWS – UOL 
CONFERE
• Divisão do UOL para checagem e esclarecimento de fatos.

• Adota os Princípios Editoriais presentes no Manual de Redação da Folha e o
Código de Princípios da IFCN (International Fact-Checking Network).

• O Uol confere escolhe os conteúdos a serem checados de acordo com os
seguintes critérios: (UOLCONFERE, 2022, online).

a) Capacidade do conteúdo serem checáveis, excluindo opiniões e previsões;
b) As pessoas que falaram ou compartilharam o conteúdo;
c) A relevância do conteúdo;
d) Se a potencial desinformação foi amplamente disseminada.



ETIQUETAS – UOL CONFERE

Falso Conteúdos desmentidos de forma objetiva por informações
consultadas junto a fontes confiáveis, de preferência públicas.

Insustentável Quando não há nenhum dado público que possa sustentar a
alegação checada.

Sem contexto Conteúdos que omitem conteúdos importantes para entendimento
correto.

Distorcido Para conteúdos verdadeiros que são retirados de seu contexto
original com o objetivo de enganar quem os recebe.

Verdadeiro O conteúdo é factualmente correto, depois de confrontado com
fontes públicas e confiáveis.



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

• Heterogeneidade nas formas e escalas para categorizar os conteúdos
checados, o que reforça a complexidade do fenômeno.

•

• Escala binária de verdadeiro e falso para categorizar a análise que é
inadequada para categorizar os conteúdos potencialmente
desinformacionais.

• Por outro lado, as fact-checking construíram escalas mais detalhada de
tipos de desinformação, embora não padronizadas, superando o
raciocínio binário do falso/verdadeiro.



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
• Relevante padronizar suas ações por meio do International Fact-
Checking Network (IFCN).

• A Ciência da Informação pode/deve atuar significativamente com uma
compreensão científica sobre o fenômeno.

• A Linguística pode/deve atuar significativamente com uma
compreensão científica sobre o fenômeno.

• A desinformação deve ser concebida como um dos objetos de
investigação da Ciência da Informação.
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Obrigado!
Gracias!
Thanks!

Dr. Henry Poncio
<henry.poncio@gmail.com>
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