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RESUMO 

 

Nos últimos anos, as notícias falsas – as fake news – estabeleceram-se como uma das 

principais discussões públicas no mundo. É um problema complexo e amplo, envolvendo 

política, mídias e sistemas tecnológicos, apresentando-se, no discurso público, como algo que 

ameaça a legitimidade política dos processos democráticos e a formação da opinião pública dos 

cidadãos. Na medida em que as fake news cresce em destaque, enquanto problema político com 

potenciais efeitos aos direitos individuais e coletivos, surgem respostas regulatórias, legislativas 

e jurídicas ao problema. Estas, por sua vez, podem se tornar outra ameaça, neste caso para o 

direito à liberdade de expressão e do direito à privacidade. 

Neste contexto, o presente trabalho busca apresentar as dificuldades de uma definição 

de fake news através de uma revisão de literatura sobre as diferentes definições de fake news e 

pela realização de três entrevistas semi-diretivas com três checadores de fatos das iniciativas de 

checagem Aos Fatos, Boatos.org e E-farsas. A checagem de fatos é um campo privilegiado para 

entender as mudanças e inovações na mídia, configurando um ponto-de-vantagem para o estudo 

de estratégias adequadas e eficazes para combater fake news e demais tipos de desinformação. 
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ABSTRACT 
 

 

In the last few years, fake news has been consolidated as one of the major public issues 

in the world. It is a complex and vast problem, combining issues from politics, medias, and 

technological systems, that is represented as a threat to the political legitimacy of democratic 

processes and also to citizens’ public opinion forming. 

As fake news gains ascendancy as a political issue with potential effects to collective 

and individual rights, regulatory, legislative or legal responses appears to deal with this 

problem. However, they can become another threath, in this case for the freedom of expression 

and privacy. 

In this context, this work aims to introduce the difficulties in designing a single 

definition of fake news through literature review about several definitions and tipologies of fake 

news and enacting three semi-structured interviews with three fact-checkers from major fact-

checking initiatives, Aos Fatos, Boatos.org and E-farsas. Fact-checking is a privileged field to 

understand the changes and innovations in media, and stands as an advantage point to the study 

of adequate strategies to deal with fake news and other kinds of misinformation. 
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Introdução 

 

 

O problema da desinformação digital antecede o debate público sobre fake news: 

 

 
Segundo o professor de mídia Rogério Christofoletti, as pessoas tinham grandes 

expectativas quanto ao uso da Internet durante as campanhas eleitorais de 2010; 

contudo, o que mais se viu foram candidatos e partidos com estratégias específicas 

para plataformas de mídia social, bem como um “exército visual” espalhando 

desinformação, mentiras e boatos sobre seus adversários. Nesse contexto, jornalistas 

e eleitores foram cercados por rumores, calúnias e histórias enganosas, como contas 

falsas do Twitter criadas para promover debates que tentavam ligar seus candidatos 

aos trending topics da rede social, por exemplo.(MIZUKAMI, REIA e VARON, 

2014, p. 79) 
 

As fake news recentemente destacaram-se como um problema político: é tema 

fundamental para a democracia brasileira dado que um dos mais significativos efeitos possíveis 

da disseminação de notícias falsas se encontra em seu potencial impacto tanto na formação de 

opinião pública (KUREČIĆ, MILJKOVIĆ e BAGARIĆ, 2018) quanto nos processos eleitorais 

(TANDOC, LIM e LING, 2017) refletindo assim nos processos políticos e democráticos do 

país. 

Há uma interesse crescente em regular o tema. Diferentes projetos de legislação, 

regulação, políticas públicas e forças-tarefas policiais foram propostos e estão em discussão nos 

seguintes países: Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Bangladesh, Belarus, Bélgica, 

Cambódia, China, Croácia, Coréia do Sul,  Dinamarca, Egito, Emirados Árabes, Espanha, 

Estados Unidos, Filipinas, França, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Malásia, Myanmar, Nigéria, 

Paquistão, Quênia, Reino Unido, Rússia, Singapura, Suécia, Taiwan, Tanzânia, Turquia e 

Uganda. No Brasil, foram mais de 20 projetos de lei. 

 

Objetivos 

 

O principal objetivo deste trabalho é compreender, diante do quadro nacional, em que 

vinte projetos de lei já foram propostos no Brasil para regular ou criminalizar a produção e 

propagação de fake news e, ao mesmo tempo, ganha destaque o debate público sobre como 

combatê-las, em que medida é possível entender as fake news como problema ou conceito 
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suficientemente compreendido e adequado para intervenções regulatórias mais rigorosas. Para 

tanto, um estudo exploratório será realizado em duas frentes: o que diz a literatura especializada 

sobre fake news e o que dizem atores privilegiados no combate à desinformação, os checadores 

de fatos. 

Deste modo, os objetivos secundários são: (a) estabelecer uma compreensão qualificada 

do que são as fake news, a partir da bibliografia selecionada, seus problemas enquanto categoria 

analítica e o problema que apresentam do ponto de vista regulatório; e (b) a partir das entrevistas 

qualitativas semiestruturadas, entender a checagem de fatos e como ela pode oferecer um ponto-

de-vantagem para compreendar onde se situam as fake news diante das atividades de checagem. 

Metodologia  

Três métodos foram escolhidos para o desenvolvimento da presente pesquisa: (a) 

revisão bibliográfica, com o estudo e discussão de bibliografia selecionada sobre definições e 

tipologias de fake news; (b) análise documental complementar, em especial de notícias e artigos 

de opinião recentes; e (c) realização de entrevistas qualitativas em profundidade 

semiestruturadas, circunscrito à profissionais de checagem de fatos de três iniciativas de 

checagem de fatos. Foi fornecida uma carta convite e um termo de consentimento do uso da 

entrevista, em conformidade com diretrizes da instituição. As entrevistas foram realizadas por 

telefone, e-mail e WhastApp, conforme disponibilidade dos entrevistados, e registradas em 

áudio sempre que possível. Após essa etapa, foi feita a transcrição das entrevistas realizadas 

através de áudio.   
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Mapeamento das notícias falsas:  

diversidade conceitual e os problemas resultantes das fake news 
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O termo ‘fake news’ ganhou destaque recentemente, tornando-se uma palavra de uso 

corrente na política, nos jornais, nos noticiários e nas obras audiovisuais, passando a integrar o 

dia-a-dia social em uma ampla variedade de situações. De modo geral, as fake news podem ser 

definidas, em um primeiro momento, como notícias falsas, notícias fabricadas ou, ainda, boatos 

(ver, por exemplo, OREMUS, 2017).  

Por trás da aparente simplicidade na definição do fenômeno, existe uma série de 

complexidades que merecem ser discutidas a fundo. Seguindo os trópos do pensamento 

acadêmico sobre a relação entre diferentes formas de sociabilidade e o surgimento de novas 

tecnologias, há duas maneiras de encarar a questão: por um lado, uma das tendências é buscar 

compreender e conceituar o termo fake news como algo absolutamente novo e nunca antes 

observado; por outro lado, tende-se a compreender fake news como uma nova representação de 

um antigo fenômeno social, ou seja, algo que já existia, mas que se apresenta a partir de novos 

elementos.  

É importante destacar que não há um consenso ou ou definição única sobre o que seriam 

as fake news e quais tipos de conteúdos ou comportamentos poderiam ser entendidos como 

parte integrante do conceito. Este movimento duplo de simplificação e dissenso conceitual 

permite a relevância e a centralidade deste termo, em detrimento de uma compreensão mais 

ampla e consistente do mesmo. Neste sentido, parece ser relevante para o trabalho aqui 

proposto: (a) entender a diversidade conceitual do termo; (b) compreender quais são os 

problemas sociais e significativos gerados ou relacionados às fake news; e (c) situar sua agência 

dentro de uma por certo complicada interface entre mídia, sociabilidade1 e tecnologias. Dado 

isto, uma cartografia ou mapeamento é como a presente monografia tocará estas questões – com 

o cuidado difícil, com o risco de resultar em uma espécie de vitória pírrica, em encontrar um 

equilíbrio entre precisão (ou aprofundamento) e abstração. Como todo bom mapa. 

Os checadores de fatos definem seu trabalho a partir das fake news como elementos 

centrais, principalmente a perspectiva da forma de combate às fake news, ainda que não seja 

apenas disso que se trate a checagem de fatos2.  

                                                 
1 Ou social. No entanto, a categoria do “social” carrega uma amplitude e generalidade que não cabe aqui: busca-

se entender uma interface que convive com práticas, comunicações e comportamentos que podem ter implicações 

e efeitos sociais, mas não são sociais per si (e.g. as práticas sociais de compartilhamento e proximidade, habilitados 

por implementações tecnológicas específicas, nas mídias sociais que afetam, em termos econômicos, o mercado 

de conteúdo midiático). Ainda, a existência de um "material" social ou um campo do "social" não é pressuposto 

ou buscado neste trabalho (na perspectiva latouriana, 2012), ainda que não encontra-se, aqui, um esforço específico 

de evitá-la ou buscar forçosamente, como também se faz na pesquisa ator-rede, a não utilização ou não observação 

de agregados sociais prévios. 
2 Fact-checking ou checagem de fatos é atividade antiga do jornalismo e não, portanto, um fruto originado das 

fake news. Mas tratar as iniciativas atuais de checagem de fatos como um desenvolvimento orgânico desta 
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A primeira seção deste capítulo apresenta a revisão da literatura selecionada e busca 

propor definições mais rigorosas sobre o que seriam as fake news. Este material bibliográfico, 

ainda que recente, é bastante citado por estudos posteriores que buscam analisar os efeitos das 

fake news ou como combatê-las3. Além disso, a seleção traz abordagens não-homogêneas, 

compreendendo, por exemplo, revisões bibliográficas, modelizações matemáticas e análises 

epistemológicas. O objetivo da seção é, além de fornecer um panorama sobre parte do estado 

da arte da literatura sobre o objeto, apontar as nuances e as delimitações empreendidas para 

tentar tornar as fake news uma categoria rigorosa de estudo. Como será visto, a presente 

monografia não busca adotar uma definição específica de fake news, mas apresentar a 

multiplicidade de definições e a complexidade do objeto de estudo. 

A terceira seção busca apresentar, de forma sucinta, uma série de problemas 

relacionados aos custos privados ou públicos gerados ou acentuados pela existência e 

proliferação das fake news. No entanto, as respostas regulatórias ou jurídicas a curto-prazo 

podem representar graves riscos à liberdade de expressão e privacidade. 

 

 

1.1 As múltiplas definições de fake news 

 

 
The concept of fake news is problematic. It is a catch-all term with multiple 

definitions [...] (LILLEKER, 2017, p. 1) 

 

 

 Em um primeiro momento, fake news pode parecer apenas um anglicismo de “notícias 

falsas”. É possível imaginar que pelo seu atual ter sido popularizado nas eleições presidenciais 

dos Estados Unidos em 2016, o termo foi difundido, internacionalmente e  no Brasil, sem 

alterações. Contudo, a questão vai além da tradução literal, uma vez que a expressão pode 

significar outras manifestações dos fatos: nem toda notícia falsa é, necessariamente, uma fake 

news4; ao mesmo tempo, outros conteúdos midiáticos (tomados aqui como conteúdos textuais 

                                                 
checagem de fatos fornece uma compreensão limitada. Uma abordagem fundamentada e menos incompleta sobre 

isso será realizada no próximo capítulo. 
3 Alcott e Gentzkow (2017) e Tandoc, Lim e Ling (2017), por exemplo, foram citados em outros trabalhos 

acadêmicos, respectivamente, 825 e 61 vezes, segundo a plataforma Google Scholar. Números notáveis para 

publicações tão recentes. Busca realizada em 20 de Novembro de 2018.  
4 Como coloca Kovic (2018): "The second pitfall of the fake news concept is to classify journalistic work that is 

flawed as fake news. Journalists are normal people, and people can be biased and make mistakes. When biases 

shine through some journalist’s reporting or when some journalists make even grave errors, they are not creating 

fake news. Fake news, as described in the definition above, is material that merely mimics journalistic work and 
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ou audiovisuais) podem ser considerados fake news. As buscas existentes por uma definição 

do que é esse fenômeno e quais são os limites que delimitam o significado (correto ou 

consensual) de fake news acabam por indicar a existência de uma diversidade discursiva em 

torno do termo (Roxo e Melo, 2018). Assim, o objetivo desta seção é apresentar diferentes 

definições e tipologias do conceito, analisando aproximações e afastamentos entre elas, de 

modo a melhor entender do que se fala quando se discute fake news. 

O trabalho empreendido por Tandoc, Lim e Ling (2017) é especialmente útil ao 

apresentar um estudo sobre como a academia definiu e utilizou o termo fake news a partir de 

artigos publicados entre 2003 e 2017, produzindo, ao final, uma tipologia abrangente sobre 

diferentes conceitos de fake news presentes neste corpus. É importante pontuar, no entanto, que 

o debate público atual sobre fake news emerge durante e a partir das eleições americanas de 

20165, o que implica duas consequências importantes para as contribuições que podemos 

levantar desta "meta-análise" da literatura. A primeira consequência é que parte da literatura 

entre 2003 e 2015 utilizava a expressão de formas notadamente distintas daquelas utilizadas a 

partir de 2016 em outros artigos. A segunda consequência é que reflexões importantes sobre o 

assunto publicadas entre 2017 e 2018 estão, evidentemente, fora do escopo deste estudo.  

Conforme pode ser visto no Quadro 1, a tipologia elaborada por Tandoc, Lim e Ling 

(2017, p. 148) classifica as conceituações sobre fake news em seis tipos: (a) sátira de notícia, 

(b) paródia de notícia, (c) fabricação de notícia, (d) manipulação audiovisual, (e) publicidade e 

(f) propaganda política. Estes diferentes significados possíveis são observados a partir de duas 

dimensões: o grau de “facticidade” daquele conteúdo e a intencionalidade do autor em enganar 

ou ludibriar a audiência. Ou seja, esta tipologia é confeccionada numa perspectiva em que os 

atores (no caso, os produtores de conteúdo midiático) são centrais. 

 

Quadro 1 – Tipologia de definições de fake news  

 

 Intenção imediata do autor em enganar 

Nível de facticidade Alta Baixa 

Alta 

 

 

Baixa 

Publicidade Sátira de notícia 

Propaganda política  

Manipulação audiovisual  

Fabricação de notícia Paródia de notícia 

Fonte: TANDOC, LIM e LING, 2017, p. 148. Tradução e adaptação nossa. 

 

                                                 
that is created in order to achieve some goal. When journalists do a bad job, they are, obviously, still trying to 

create genuine journalistic work.” 
5 Como apontado por: Alcott e Gentzkow, 2017; Balkin, 2017, p. 1172; Giglietto et al, 2016; Tandoc , Lim e Ling, 

2017, entre outros. 
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Os autores argumentam que os tipos de fabricação, manipulação gráfica e propaganda 

política são aqueles que melhor refletem os atuais usos da discussão pública. De fato, estes tipos 

realmente são compartilhados por outras definições, em geral parcialmente, inclusive aquelas 

encontradas em publicações posteriores, não analisadas pelos autores, como será visto ao longo 

desta seção. 

A “fabricação” consiste nos conteúdos nos quais não há qualquer substancialidade 

factual, em que seus produtores se utilizam do estilo de um texto jornalístico com o objetivo de 

criar legitimidade, podendo ser publicados em sites, blogs ou redes sociais em formato de 

notícia. De forma majoritária, há intenção do autor em desinformar a audiência. As fabricações 

valem-se da existência prévia de alguma tensão social relevante, utilizando artifícios como 

parcialidades e lugares-comuns aceitos como legítimos pela audiência imaginada. As 

fabricações conseguem uma facilidade em serem consideradas como notícias legítimas na 

medida em que organizações partidárias passam a repercutir e a publicar tais conteúdos 

fabricados (TANDOC, LIM e LING, 2017, p.142-143).  

A “manipulação gráfica” refere-se aos conteúdos em que a manipulação e/ou 

adulteração de imagens e vídeos reais é feita com o objetivo de criar uma narrativa falsa. É, por 

exemplo, a imagem falsa de um político vestindo uma camisa com dizeres afrontosos ao 

público-alvo ou o uso de uma imagem verdadeira (como, usando um exemplo nacional, uma 

mamadeira erótica6) retirada de seu contexto original e utilizada para representar um contexto 

diferente e falso: “the photo may be factual, but it was misappropriated to support a concocted 

narrative” (TANDOC, LIM e LING, 2017, p. 143)  

Por fim, a propaganda política enquanto tipo de fake news que seriam as notícias criadas 

por uma organização política com o objetivo de influenciar a opinião pública, beneficiando 

determinadas figuras públicas, organizações ou o governo. Estas notícias podem ser baseadas 

em fatos, mas são reportadas com vieses significativos e, intencionalmente, beneficiando algum 

indivíduo, grupo ou instituição (TANDOC, LIM e LING, 2017, p. 145 ). 

Em comum, todas estas formas de fake news buscam, por diferentes meios, apropriar-

se da credibilidade social conferida às notícias jornalísticas:  

 

[...] how fake news appropriates the look and feel of real news; from how websites 

look; to how articles are written; to how photos include attributions. Fake news hides 

under a veneer of legitimacy as it takes on some form of credibility by trying to appear 

                                                 
6 Ver, por exemplo: https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/mamadeiras-eroticas-nao-foram-

distribuidas-em-creches-pelo-pt/. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
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like real news. Furthermore, going beyond the simple appearance of a news item, 

through the use of news bots, fake news imitates news’ omnipresence by building a 

network of fake sites. This is a clear recognition of news’ place in society, but by 

misappropriating news’ credibility, fake news might also undermine journalism’s 

legitimacy, especially in a social media environment when the actual source of 

information often gets removed, or at least perceived at a distance  (TANDOC, LIM 

e LING, 2017, p. 147)  

 

Em outras palavras, o "não-jornalismo" das fake news se apropria indevidamente e 

consistentemente da estilística, dos processos de enunciação e da credibilidade social do 

jornalismo (ROXO e MELO, 2018, p. 9). Cabe perguntar como se distingue, neste processo, o 

“não-jornalismo” e o jornalismo. Ainda, esta tipologia, como visto, coloca uma ênfase na 

intencionalidade dos produtores de conteúdo ao criarem fake news e, também, o grau de 

“facticidade” da notícia. E neste último critério em que é introduzida uma interessante reflexão 

sobre o papel da audiência enquanto instância de veridicção sobre o que é fake news: 

 

An important factor in defining fake news currently missing from the definitions 

reviewed in this study is the role of the audience. In particular, an important question 

is: Does fake news remain fake if it is not perceived as real by the audience?7 In other 

words, can an article, which looks like news, but is without factual basis, with an 

immediate intention to mislead, be considered fake news if the audience does not buy 

into the lie? While news is constructed by journalists, it seems that fake news is co-

con structed by the audience, for its fakeness depends a lot on whether the audience 

perceives the fake as real. Without this complete process of deception, fake news 

remains a work of fiction. It is when audiences mistake it as real news that fake news 

is able to play with journalism’s legitimacy. This is particularly important in the 

context of social media, where information is exchanged, and therefore meanings are 

negotiated and shared. The socialness of social media adds a layer to the construction 

of fake news, in that the power of fake news lies on how well it can penetrate social 

spheres. (TANDOC, LIM e LING, 2017, p. 150) 

 

É curioso que os autores enfatizem o papel de co-construção da audiência quanto às 

fake news, mas as notícias, por sua vez, não precisam da audiência, bastam os jornalistas:"While 

news is constructed by journalists [...]" (TANDOC, LIM e LING, 2017, p. 150). E quando a 

audiência percebe o verdadeiro como falso? Esta pergunta ganha relevância quando levamos 

em conta, sem saber ao certo se como condição de emergência, causa ou, ainda como 

consequência, a relação entra a perda de credibilidade do jornalismo e as fake news, como será 

                                                 
7 É interessante a anedota de Gelfert (2018, p. 102): "I recall an episode during my time as a physics student, when 

a mentally disturbed man would hog the photocopier in the library, making access to it conditional on the purchase 

of a copy of his semi-professionally produced pamphlet denying Einstein's relativity theory. Even if he had 

succeeded in mimicking the look and feel of a professional journal article even more convincingly, this would 

hardly constitute the scientific equivalent of fake news, since the manner of delivery undercut any chance of 

achieving wider circulation". Em paralelo, vale recordar as discussões envolvendo o caso Sokal (1996). 
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discutido posteriormente (Alcott e Gentzkow, 2017; Roxo e Melo 2018). A distinção do 

verdadeiro e falso, em geral, é assumida nos estudos sobre fake news (em geral como um 

problema apriorístico ou determinado a posteriori pelos atores do mercado midiático) mas, sem 

dúvidas, faz parte da problemática.  

Zuckerman (2017a), pesquisador do MIT Media Lab, apresenta três formas de fake 

news: as notícias "desbalanceadas", a propaganda política e a dinsformatzya8. Estas três formas 

possuem suas condições de agravamento ou de emergência em aspectos do jornalismo digital 

moderno, especificamente os mecanismos fornecidos e incentivos proporcionados pelas 

plataformas de publicidade digital, as câmaras de eco (“echo chambers”), as filter bubbles e 

outras características dos novos meios de sociabilidade e comunicação.  

A primeira forma de fake news, as notícias "desbalanceadas" referem-se-se aos fatos 

que, embora reais ou, ao menos, referente à questões reais, não merecem a atenção demasiada 

que estão recebendo pelas empresas de comunicação9. É entendido como um problema antigo, 

pré-digital, mas agravado nos últimos anos:  

 

News organizations would overfocus election coverage on the horse race and 

underfocus on policy issues well before the internet. Add in an explosion of ad-

driven news sites and the ability to choose what we pay attention to and you've got a 

recipe for echo chambers. Mix in algorithmic filtering, where social media platforms 

try to deliver us the information we most want to see, you've got filter bubbles. 

Scholarship on echo chambers and filter bubbles suggests that people who are 

informationally isolated become more partisan and less able to compromise, 

suggesting a rough road ahead for deliberative democracy. (ZUCKERMAN, 2017a) 

 

A segunda forma, a propaganda política, é encontrada em qualquer campanha política 

como um discurso utilizado como arma (“weaponized speech”) "um discurso utilizado como 

arma que mistura falas verdadeiras, enganosas e falsas, elaborado intencionalmente para 

fortalecer um grupo e enfraquecer outro (ZUCKERMAN, 2017a). Novamente, seria um 

problema antigo, mas agravado pelo compartilhamento destas informações pelos amigos do 

                                                 
8 Expressão que vem da cultura política russa e apontada como a precursora da palavra em inglês 'disinformation' 

(Giglietto et al, 2016, p. 5). 
9 Na concepção de Zuckerman (2017a), quando Donald Trump ou, como exemplo nacional, Jair Bolsonaro 

afirmam que determinada notícia ou empresa de mídia “é fake news” utilizam, notadamente, o termo também 

neste sentido e não apenas enquanto "notícias que eu não gosto", sentido usualmente atribuído às afirmações destes 

políticos. Este é um problema  que antecede o contexto digital do jornalismo dos últimos anos, segundo 

Zuckerman: vieses e ênfases "desproporcionais" já ocorriam por diversos motivos, como alinhamentos políticos 

das organizações ou incentivos financeiros a partir da ênfase da publicação de tais notícias (um escândalo de um 

político inócuo em termos de políticas públicas, como um escândalo de natureza pessoal, por exemplo, "vende" 

mais do que uma notícia sobre um regulamento importante de uma agência reguladora) 
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leitor e difundida "por todos os lados", entende Zuckerman (2017a) o que inibiria o ceticismo 

da audiência.  

Já a terceira forma de fake news seria relativamente nova, a disinformatzya. Consiste 

em notícias que não buscam persuadir sua audiência, mas sim “it's trying to pollute the news 

ecosystem, to make it difficult or impossible to trust anything” (Zuckerman, 2017a). A 

disinformatzya, portanto, tem como efeito a redução da credibilidade das instituições, levando 

o afastamento e distanciamento político dos indivíduos ou induzindo-os a depositar sua 

confiança em líderes fortes que prometam ir além deste burburinho. Uma das formas mais 

conhecidas de dinsformatzya seria o shitposting, técnica de “enxurrar” ("floodar") fóruns de 

discussão na Internet com conteúdos abusivos ou mesmo irrelevantes para a discussão, 

frustrando quaisquer tentativas de discussão política razoável nesses canais. 

Marko Ković (2018), define um conceito de fake news a partir de suas propriedades 

implícitas e gerais: “As its name suggests, 'fake news' is not a philosophical or social scientific 

concept, but rather a colloquial description that has gained traction because it seems to describe 

a problem that is commonly recognized as one”. Dito isto, fake news seria “Fake news is non-

journalistic written text and / or audio-visual material that deliberately mimics a journalistic 

style in order to achieve some goal.” (KOVIĆ, 2018). Faz duas exclusões importantes, 

ressalvando que são utilizações comuns do termo mas que seriam, no entanto, inadequadas: (a) 

denominar como fake news qualquer conteúdo genuinamente jornalístico quando não se gosta 

daquilo que está sendo reportado10; e (b) classificar como fake news um trabalho jornalístico 

falho, pois este, como qualquer outra atividade humana, é propenso ao erro e, também, à 

influência de vieses cognitivos ou políticos. A partir da elaboração de sua definição, Ković 

apresenta uma ordem taxonômica maior a partir da qual, afirma, seria possível o 

desenvolvimento de uma hierarquia taxonômica mais completa (2018) com quatro categorias:”  

A. “Clickbait bullshit”: é uma “clickbait”, objeto instrumentalizado para maximizar os 

acessos que, por sua vez, geram renda publicitária (KOVIĆ, 2018). No entanto, é 

“bullshit”, ou seja,  um ato de fala no qual apenas a dimensão perlocutória, isto é, o 

objetivo ou efeito pretendido, interessa: “More specifically, bullshit is a speech act 

where the speaker does not care about truth at all” (KOVIĆ, 2018); 

                                                 
10 Ković (2018) menciona como exemplo o uso do termo por Donald Trump: “The first pitfall is to label any 

genuine journalistic content fake news when you do not like what is being reported. This is often the way in which 

President Trump uses the term fake news”. Ao contrário, na perspectiva de  Zuckerman (2017), como visto 

anteriormente,  esta seria uma conceituação limitada (ver nota de rodapé 9) 
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B. Sátira: apresentada como algo que busca entreter e, adicionalmente, prover comentário 

crítico e, com isso, seria uma categoria de fake news apenas "formalmente"; 

C. Distorção ideológica dos fatos: entendida como potencialmente a mais frágil dentre as 

fake news, trata-se de um processo de "viés de confirmação", implícito ou explícito, que 

busca promover um ponto de vista ideológico, com vieses e objetivos políticos claros. 

Ao contrário do "clickbait bullshit", os fatos não são irrelevantes, mas são selecionados, 

omitidos e representados de forma que apoiem o objetivo de promover algum ponto de 

vista ideológico. 

D. Propaganda Política: uma categoria de desinformação antiga, é a informação enviesada 

e tipicamente criada e promovida por governos com o objetivo de modificar as atitudes 

do público ao seu favor. Para Ković (2018), o problema da propaganda seria similar ao 

problema da distorção ideológica: as "notícias" criadas são puramente uma ferramenta 

estratégica para atingir algum fim. 

E. Trolling conspiratório: Para Ković, seria a mais peculiar das categorias, onde trolls11 

produzem e promovem teorias conspiratórias que, ainda que absurdas, viram notícia. 

Um dos exemplos atuais mais famosos é a teoria da conspiração Pizza Gate, na qual 

uma certa pizzaria americana era uma das sedes de uma organização criminosa de 

tráfico humano e prostituição infantil comandada por quadros políticos do partido 

Democrata, em especial um dos coordenadores de campanha da candidata presidencial 

Hillary Clinton, John Podesta12. 

 

Alcott e Gentzkow (2017), em um artigo amplamente citado por estudos posteriores, 

optaram por uma definição instrumental de fake news de modo a selecionar seu corpus de 

análise, conceituando as fake news a partir de sua intencionalidade13, da possibilidade de 

                                                 
11 Ver, por exemplo, a definição de Bergstrom (2011): “To be a troll on the Internet is to be much like the Norse 

trolls, but with less supernatural powers and (perhaps) more malicious intents. When using the term troll to 

describe behaviour online, it often brings with it certain ideological baggage. To troll is to have negative intents, 

to wish harm or at least discomfort upon one’s audience. To be trolled is to be made a victim, to be caught along 

in the undertow and be the butt of someone else’s joke. We are warned ‘do not feed the troll’ as by responding to 

their frivolous posts we risk adding fuel to the fire — a troll is merely looking for any reaction as validation to 

continue with their activities.” 
12 Verbete ‘Pizzagate conspiracy theory’ na Wikipedia: “In the fall of 2016, the personal email account of John 

Podesta, Hillary Clinton's campaign manager, was hacked in a spear-phishing attack, and his emails were 

subsequently made public by WikiLeaks. Proponents of the Pizzagate conspiracy theory falsely claimed that the 

emails contained coded messages referring to human trafficking and connecting several U.S. restaurants and high-

ranking officials of the Democratic Party with an alleged child sex ring involving the Washington, D.C. restaurant 

Comet Ping Pong.”. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Pizzagate_conspiracy_theory.  Acesso em: 22 

de Novembro de 2018. 
13 A intencionalidade, como será visto ao longo desta seção, é uma das características das fake news mais 

compartilhadas entre diferentes definições, a exemplo: “[...] fake news is the deliberate spread of misinformation, 
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verificação da notícia e dos efeitos gerados no público: “We define 'fake news' to be news 

articles that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers” (ALCOTT e 

GENTZKOW, 2017, p. 213). Os autores entendem que esta é uma definição mais estrita e 

descarta o que para eles são os primos próximos das fake news:  

 

[...] 1) unintentional reporting mistakes, such as a recent incorrect report that Donald 

Trump had removed a bust of Martin Luther King Jr. from the Oval Office in the 

White House; 2) rumors that do not originate from a particular news article;14 3) 

conspiracy theories (these are, by definition, difficult to verify as true or false, and 

they are typically originated by people who believe them to be true); 4) satire that is 

unlikely to be misconstrued as factual; 5) false statements by politicians; and 6) 

reports that are slanted or misleading but not outright false (in the language of 

Gentzkow, Shapiro, and Stone 2016, fake news is 'distortion,' not 'filtering'). 

(ALCOTT e GENTZKOW, 2017) 

 

Apesar destes "primos" das fake news serem antigos e importantes, assim como as 

próprias fake news (na definição estrita dos autores), estas merecem uma análise isolada por 

existirem várias razões que levam a crer que são de importância crescente: (a) a queda súbita 

das barreiras de entrada na indústria da mídia, em razão tanto da facilidade de criar sites quanto 

da facilidade em monetizar o conteúdo destes sites por meio de plataformas de publicidade; 

como considerações sobre reputação15 desincentivam os meios de comunicação de massa a 

reportar intencionalmente estórias falsas, a existência de barreiras de entrada significativas 

limitam a reportagem de notícias falsas; (b) as mídias sociais são adequadas para a 

disseminação de fake news e o uso destas mídias sociais aumentou significativamente nos 

últimos anos16; (c) evidências empíricas apontam para uma queda contínua dos cidadãos 

estadunidenses na "confiança e credibilidade" da mídia de mesa quando se trata em reportar 

                                                 
be it via tradicional news media or through social media", definição estipulada em Lilliker (2017: p. 2) com o 

intuito de englobar as mais relevantes definições em circulação pública, segundo autor: “1)  Deliberate falsehoods 

to attract visitors as clickbait; [...] 3)  Public relations, spin or biased reporting which exaggerates certain facts, 

obscuring others;[...]” 
14 É interessante notar que estes autores descartam os rumores e boatos como fake news, cuja associação é rotineira. 

Eles assim o fazem a partir da definição de rumor de Sunstein (2007): "claims of fact -- about people, groups, 

events, and institutions -- that have not been shown to be true, but that move from one person to another, and hence 

have credibility not because direct evidence is available to support them, but because other people seem to believe 

them". 
15 O jornalismo, como profissão, sempre se diferenciou da medicina ou da ciência com seus discursos esotéricos; 

o discurso jornalístico não precisa ser traduzido, pelo contrário, tem como característica a acessibilidade e o grande 

alcance. De forma que a expertise que os jornalistas alegam é a de ter acesso e lidar com experts, documentos e 

outras fontes de informação. Quando essa “expertise” se torna mais acessível para amadores ou, como se tem 

chamado, “jornalistas cidadãos” (Bock, 2011), a autoridade jornalística também se torna mais aberta a contestação. 
16 Os dados em que se baseiam os autores são os seguintes: "in 2016, active Facebook users per month reached 1.8 

billion and Twitter approached 400 million"  
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notícias de forma completa, acurada e justa17 – esta descrença é mais acentuada entre eleitores 

Republicanos do que Democratas, e houve uma significativa queda entre os Republicanos em 

2016 – Alcott e Gentzkow apontam que o aumento desta desconfiança pode ser tanto a causa 

como a consequência do aumento da tração das fake news; (d) há indícios de um aumento 

crescente da polarização política a partir da métrica do aumento de sentimentos negativos que 

cada lado do espectro político possui em relação ao outro lado, o que pode afetar a disposição 

de cada lado em acreditar em estórias fundadas em fake news sobre o outro lado. 

O mais interessante no trabalho de Alcott e Gentzkow (2017) não é apenas a formulação 

de uma definição de fake news ou a apresentação de razões que levam ao crescimento de sua 

produção e disseminação, mas sim porque o estudo busca criar um modelo de fake news18 com 

a serventia de tanto facilitar a distinção das fake news de outras categorias de desinformação 

(os seus "primos") e explicitar seu possível impacto social: 

 

How is fake news different from biased or slanted media more broadly? Is it an 

innocuous form of entertainment, like fictional films or novels? Or does it have 

larger social costs? To answer these questions, we sketch a model of supply and 

demand for news loosely based on a model developed formally in Gentzkow, 

Shapiro, and Stone (2016). (ALCOTT e GENTZKOW, 2017, p. 5-6) 

 

O modelo é descrito abaixo, em linguagem natural (Alcott e Gentzkow, 2017, p. 217-

219): 

 

A. Existem dois possíveis estados não-observados do mundo que podem representar quem 

teria uma melhor performance no poder, em um estado, um candidato esquerdista e em 

outro estado, um candidato direitista19. Firmas de mídia recebem sinais que são 

informativos sobre quais destes estados é o verdadeiro e estas firmas podem diferir 

quanto a precisão destes sinais. As firmas podem fazer investimentos de alto custo para 

elevar a precisão destes sinais. Cada firma tem uma estratégia de reportagem em que se 

                                                 
17 No original: "when it comes to reporting the news fully, accurately, and fairly" (Alcott e Gentzkow, 2017). As 

evidências empíricas apontadas pelos  autores consistem em uma série histórica de enquetes realizadas pela Gallup, 

empresa americana de pesquisa de opinião, entre 1998 e 2016, apresentadas em estudo de Swift (2016). 
18 A literatura e as discussões sobre modelos e modelização são vastas, especialmente em Economia e Matemática 

Aplicada, áreas do conhecimento que tradicionalmente buscam elaborar modelos matemáticos para entender, 

explicar e prever determinados fatos estilizados no mundo. Uma conceituação usual e representativa (ao menos 

dos livros de pós-graduação em Economia) pode ser encontrada em Barbosa (2017): "Modelo é uma representação 

falsificável de um fenômeno. [...] permitem que se obtenham as proposições do modelo que podem ser 

falsificáveis, e, portanto, refutadas empiricamente." 
19 No original "left-leaning" e "right-leaning". Utiliza-se aqui a tradução "esquerdista" e "direitista" porque além 

de representarem fielmente o significado, também preservam a coloquialidade da expressão original. 



14 

 

mapeia os sinais que recebe para as notícias que publica. Firmas podem decidir reportar 

sinais de forma verdadeira ou, alternativamente, adicionar vieses às suas reportagens.  

B. Consumidores possuem priors heterogêneos20 quanto ao estado do mundo. 

Consumidores progressistas21 possuem priors em que é mais provável que o candidato 

progressista irá ter um melhor desempenho no poder. Igualmente, consumidores 

conservadores possuem priors em que o candidato direitista irá desempenhar melhor no 

poder. Consumidores auferem utilidade através de dois canais. Em primeiro lugar, eles 

querem saber a verdade. No modelo, consumidores precisam escolher uma ação, que 

pode representar militar ou votar por um candidato, recebendo benefícios privados se 

eles escolhem o candidato que eles iriam preferir se eles, os consumidores, fossem 

totalmente informados. Em segundo lugar, consumidores podem derivar utilidade 

psicológica ao ver reportagens que são consistentes com seus priors. Consumidores 

escolhem as firmas das quais eles irão consumir notícias de modo a maximizar sua 

própria utilidade esperada. Então eles utilizam o conteúdo destas notícias consumidas 

para formar um posterior22 sobre o estado do mundo. Deste modo, consumidores 

enfrentam um trade-off: eles têm um incentivo privado a consumir notícias precisas e 

não-enviesadas, mas também recebem utilidade psicológica de notícias que confirmem 

suas crenças prévias. 

C. Após os consumidores escolherem suas ações, eles podem receber um feedback 

adicional sobre o verdadeiro estado do mundo: "[...] for example, as a candidate's 

performance is observed while in office" (ALCOTT e GENTZKOW, 2017, p. 218). 

Consumidores então atualizam suas crenças sobre a qualidade das firmas de mídia e 

escolhem quais irão consumir em períodos futuros. Os lucros das firmas de mídia na 

medida do número de seus consumidores devidos à renda publicitária e firmas de mídia 

tem, portanto, um incentivo em construir uma reputação de entregar altos níveis de 

utilidade a consumidores. Existem também externalidades sociais positivas se 

consumidores escolhem o candidato de maior qualidade (ou seja, de maior desempenho 

quando no poder) 

D. Neste modelo, dois incentivos distintos podem levar as firmas a distorcer suas 

reportagem em direção aos priors dos consumidores. Em primeiro lugar, quando o 

                                                 
20 Uma aproximação simplista seria entender como “preferências assumidas a priori para este agente pelo modelo”. 
21 Na eterna dificuldade que é utilizar a conceituação americana de "liberals" e "conservatives", este trabalho traduz 

"liberals" por "progressistas" e "conservatives" por "conservadores", embora seja uma tradução problemática. 
22 Posterior é a atualização das preferências assumidas a priori.  
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feedback sobre o estado verdadeiro é limitado, consumidores racionais irão determinar 

uma firma como de maior qualidade quando as reportagens desta firma são mais 

próximas dos priors destes consumidores. Em segundo lugar, consumidores podem 

preferir reportagens que confirmem suas priors em razão da utilidade psicológica. 

Gentzkow, Shapiro e Stone (apud 2016) mostram como estes incentivos podem levar a 

reportagem enviesada no equilíbrio e aplicam variantes deste modelo para entender 

resultados na mídia "mainstream" tradicional. 

 

A partir deste modelo, Alcott e Gentzkow buscam entender as fake news. Assim, 

produtores de fake news são firmas com duas características distintas: (a) eles não fazem 

nenhum investimento para aumentar a precisão de sua reportagem e, por isso, os sinais que 

captam não são correlacionados com o estado verdadeiro do mundo; (b) eles não buscam 

construir uma reputação de longo prazo sobre qualidade, mas sim maximizar os lucros de curto 

prazo a partir da atração de cliques em um período inicial23. Assim, estas firmas atraem 

demanda porque consumidores não conseguem distingui-las das firmas de alta-qualidade e 

também porque suas reportagens são elaboradas para entregar utilidade psicológica aos 

consumidores, tanto de um lado como de outro do espectro político. 

A introdução de produtores de fake news em um mercado implica em uma série de 

potenciais custos sociais: 

  

First, consumers who mistake a fake outlet for a legitimate one have less-accurate 

beliefs and are worse off for that reason. Second, these less-accurate beliefs may 

reduce positive social externalities, undermining the ability of the democratic process 

to select high-quality candidates. Third, consumers may also become more skeptical 

of legitimate news producers, to the extent that they become hard to distinguish from 

fake news producers. Fourth, these effects may be reinforced in equilibrium by 

supply-side responses: a reduced demand for high-precision, low-bias reporting will 

reduce the incentives to invest in accurate reporting and truthfully report signals. 

These negative effects trade off against any welfare gain that arises from consumers 

who enjoy reading fake news reports that are consistent with their priors. (ALCOTT 

e GENTZKOW, 2017, p. 219) 

 

A conclusão principal do trabalho de Alcott e Gentzkow, para além da definição e 

modelização das fake news e seus potenciais efeitos, consiste numa avaliação empírica destes 

efeitos. Igualando a eficácia de uma notícia falsa com a de uma propaganda política televisiva, 

                                                 
23 É a ideia explicitada anteriormente do clickbaiting. Em termos formais do modelo apresentado em Alcott e 

Gentzkow, seria necessário para entender o clickbaiting e a competição resultante nas mídias sociais, segundo 

estes: "would require extending the model to include multiple steps where consumers see 'headlines' and then 

decide whether to 'click' to learn more detail." (2017, p. 219) 
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as evidências empíricas analisadas pelo estudo apontam que as fake news analisadas, assumindo 

certo grau de exposição dos votantes à estas fake news, teriam modificado as intenções de voto 

nas eleições americanas de 2016 em apenas centésimos de um ponto percentual a favor de 

Donald Trump (2017, p. 228). A crítica óbvia é que notícias falsas não necessariamente 

possuem a mesma eficácia de uma propaganda televisiva, podendo ser substancialmente maior 

ou menor – até mesmo porque o estudo não leva em conta a exposição seletiva, isto é, fake news 

a favor de um candidato A, quando lidas por eleitores já predispostos a votar no candidato A 

tem implicações significativas quanto ao grau em que as fake news podem modificar as 

intenções de voto. Ainda assim, este estudo aponta para as incertezas sobre o real impacto das 

fake news na mudança de opinião. 

Giglietto, Iannelli, Rossi e Valeriani (2016) realizaram uma abordagem interessante 

para o problema de definição das fake news, enquadrando-as como parte de um conjunto maior 

de “misleading information” inserida dentro de um sistema híbrido de mídia na era chamada 

de pós-verdade. É uma resposta à crítica em que a despeito da existência de uma relativamente 

vasta literatura sobre o tópico, haveria uma ausência geral de uma coerência conceitual e uma 

dificuldade no desenvolvimento de estratégias efetivas em razão de um ecossistema de notícias 

em constante e rápida mudança. 

Em certo sentido, a tipologia proposta rejeita uma definição específica de fake news, 

entendendo como parte, e não como um tipo isolado, de uma taxonomia sobre “misleading 

information”. Mas a razão disso é fundamental: discutir a própria questão da distinção entre 

notícia falsa e notícia verdadeira. Não por uma crítica à verdade nas comunicações humanas 

(ou ao seu valor ontológico na filosofia), mas sim porque é uma distinção que pouco diz e que 

é pouco relevante para compreender o código informação/desinformação.  

Assim, a taxonomia é elaborada a partir da constatação que o agregado social em que 

se dá as práticas de mídia e comunicação é um sistema híbrido e complexo: 

 

1. The hybrid news systems of the beginning of the 21st century develop through 

assemblages of older, newer, and renewed individual and collective media actors24; 2. 

In the subsequente stages of the information cycles, these multiple actors can act as 

sources, whose values, interests, and logics can compete or overlap; 3. In the hybrid 

news systems, characterized by complex layers of agency, the crowd-sourced 

information can spread across different media technologies (and sometimes can 

spread through interpersonal online networks in advance of official press releases); 4. 

Broadcasters and the press integrate contents and news values from the online news 

                                                 
24 Esta não parece ser uma exclusividade do sistema de mídia atual, ao menos quanto a relação entre tecnologias 

de mídia, produção de conteúdo e efeitos sociotécnicos. Esta é, em linhas gerais, a afirmação de Raymond 

Williams (2001) sobre a relação da mídia televisiva quanto às formas culturais anteriores, especificamente o rádio 

e o jornal. 
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sites into their production practics, giving value to instantaneity in a way that often 

makes harder to carry on a proper verification processes usually required to 

professional journalists; 5. The contemporary news-making is still dominated by 

intra-elite competition, with professional broadcasting and newspaper organizations 

co-opting newer media logics to reinforce their own influence and with new, emerging 

elites interacting with older elite media actors (GIGLIETTO et al, p. 3) 

 

 Tais premissas tornam a distinção usual entre a mídia tradicional e a mídia não-

tradicional, entre a atuação profissional e a atuação amadora, e, também, entre a produção de 

conteúdo jornalístico e produção de conteúdo não-jornalístico bastante problemáticas. É dentro 

deste contexto da mídia (uma problematização que será retomada na seção seguinte, por outros 

motivos) e, portanto, da aproximação das práticas e dos atores envolvidos na produção de 

notícias e conteúdo noticioso (seja falso ou verdadeiro, de qualidade ou não) em que conceitua-

se a tipologia deste estudo para “misleading information”. 

 Outro argumento utilizado para a elaboração de uma tipologia que fale sobre 

amplamente sobre “misleading information” e não apenas fake news isoladamente, vincula-se 

à noção que tanto qualquer notícia, com conteúdo verdadeiro ou falso, informação ou 

desinformação, circula de maneira bastante similar. Esta compreensão, enquanto premissa do 

empreendimento intelectual, não é muito diferente daquele proveniente da constituição de um 

modelo para fake news como extensão de um modelo geral para notícias midiáticas em geral 

(exatamente o que foi realizado em Alcott e Gentzkow, 2017):  

 

[...] not only false and true information are processed in the same way, but also, we 

can find similarities in how different actors, albeit on the basis of different logics 

and worldviews, judge and take decision regarding information they encounter and 

circulate. (GIGLIETTO et al, 2016). 

 

 No entanto, a tipologia elaborada por Giglietto, Iannelli, Rossi e Valeriani (2015) 

enfatiza o elemento da veracidade de uma notícia como algo avaliado pelos indivíduos e 

instituições a partir de múltiplos fatores quanto às fontes, a estória e o contexto da notícia; 

cabendo, ao fim, a propagação (ou não) da notícia a partir de considerações similares quanto à 

sua (dos atores) centralidade dentro de uma rede e sua influência sobre uma audiência 

imaginada (2016). Neste processo de avaliação realizado pelos atores relevantes no modelo 

apresentado destacam-se o papel da credibilidade (ou reputação) das fontes, a proximidade 

destas fontes com os atores25 e, por fim, a congruência (ou razoabilidade) de uma estória. 

                                                 
25 Entende-se que há uma maior predisposição a acreditar nas informações compartilhadas por pessoas próximas 

(TANDOC, LIM e LING, 2017) 
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A definição de fake news do estudo, como visto, não é uma definição deste objeto per 

se, mas a definição de um processo sistêmico que produz e circula as informações enganosas: 

 

A process of misleading information starts with the injection in the system of a piece 

of false information and consists of multiple steps of propagation. The process comes 

to an end when the injected piece of false information is not shared anymore. 

(GIGLIETTO et al, 2016, p. 24) 

 

Assim, essa definição se evade da complicada discussão, mencionada anteriormente, 

entre a distinção substancialista entre o que é falso e o que é verdadeiro (criticada por Gelfert, 

2018, como um problema existente em boa parte das definições de fake news): 

 

Building upon a definition of information rooted into post-classical information 

theory (Bateson, 1972; Luhmann, 2000; Von Foerster, 1984) our model adopts an 

observer-dependent perspective toward the truthfullness of contents that is produced 

or shared online. We deliberately avoid to directly deal with the, slippery and often 

hard to decide, actual truthfulness of a content. We instead focus on the way that 

content is judged by the actors involved in the process [...] (Giglietto et al, 2016, p. 

25) 

 

Este processo gera uma matriz de quatro tipos de informação enganosa, considerando 

que tanto o autor original quanto o propagador imediato podem perceber aquele conteúdo como 

"verdadeiro" ou como "falso" (Giglietto et al, 2016)26: 

1) Pure disinformation: É o caso da informação "falsa" que é entendida como "falsa" tanto 

pelo seu autor/propagador original quanto por seu propagador imediato. É o caso dos 

sites de sátira, como o The Onion e o Sensacionalista ou, ainda, conteúdos patentemente 

falsos e compartilhados enquanto falsos (por entretenimento, por exemplo); 

2) Misinformation propagated through disinformation: É o caso de uma informação 

"verdadeira" compartilhada de forma "falsa" por um autor/propagador original e 

percebida como "verdadeira" por seu propagador imediato. É o caso da imagem da 

mamadeira erótica mencionada anteriormente que, embora seja uma foto verdadeira, foi 

compartilhada de uma forma falsa; 

3) Disinformation propagated through misinformation: É o caso da informação "falsa" 

para o autor original, mas propagada com a percepção de que é "verdadeira".  É o caso 

                                                 
26 Os autores fazem uma distinção, fundamentada nas relações dos propagadores com sua percepção e 

intencionalidade, a partir de uma tradição da literatura, entre misinformation e disinformation (Giglietto et al, 2016, 

p. 5):, na qual misinformation' seria: "[...] intended as a false or inaccurate information circulating as a result of 

honest mistakes, negligence or unconscious biases"; e disinformation seria: "[...] Intended as a bit of false 

information deliberately aimed at deceive others" 
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de um hoax (“boato”) compartilhado de forma genuína, como correntes de Whatsapp 

que alertam para vírus inexistentes ou o iminente encerramento de determinada rede 

social;  

4) Pure misinformation: É o caso da informação "falsa" que tanto o autor/propagador 

original quanto o propagador imediato entendem ser informação "verdadeira". São as 

teorias de conspiração e os enganos noticiosos genuínos. 

 

Axel Gelfert propõe uma definição de fake news em uma abordagem da epistemologia 

social. Esta definição é comparativamente estrita: "(FN) Fake news is the deliberate 

presentation of (typically) false or misleading claims as news, where the claims are misleading 

by design" (Gelfert, 2018: p. 108; grifos do autor). Há, novamente, uma ênfase no elemento da 

intencionalidade por meio da “apresentação deliberada” (e, portanto, não-acidental) e, também, 

uma ênfase na dimensão sistêmica das fake news e da centralidade do conteúdo enganoso como 

a sua função por design (e não um efeito colateral) dado que as "[o conteúdo enganoso é 

resultado das] características sistêmicas das fontes e dos canais pelas quais as fake news 

propagam-se" (Gelfert, 2018; p. 109). Ainda, as fake news não seriam apenas uma entidade 

parecida porém substancialmente distinta da notícia (vítima de quem imitaria indevidamente a 

sua aparência), mas sim uma espécie pertencente ao gênero “notícia”, tal qual, afirma Gelfert 

(2018), seria a desinformação  um tipo de informação. 

Este olhar panorâmico para diferentes tentativas de definir, conceituar e modelar o que 

seriam as fake news permite identificar algumas semelhanças – seja em termos de características 

das definições, seja nas questões que consideram problemáticas ou dignas de reflexão – mas, 

também, uma heterogeneidade enquanto conceito. Certamente isso pode dar vazão a críticas ao 

seu uso enquanto estratégia social e, principalmente, enquanto elemento metodológico na 

academia. Esta heterogeneidade das fake news enquanto objeto leva a críticas como aquela em 

que as fake news são "[...] a catch-all term with multiple definitions" (Lilleker, 2017: p. 1), ou 

seja, uma palavra que sem uma delimitação teórica prévia seria apenas um termo guarda-chuva; 

ou críticas quanto a sua inutilidade teórica ou estratégia, como o argumento de Zuckerman em 

"Fake news is a red herring" (2017a), onde o termo é, na prática, uma expressão de distração 

das questões realmente relevantes que deveriam estar sendo discutidas (e.g. o paroxismo das 

divergências políticas e morais fundamentais entre grupos de uma população) e exortações pelo 

pelo abandono do termo, como afirmam Oremus (2016): "[...] stop calling everything 'fake 

news'"; e Zuckerman (2017b), "stop saying 'fake news'. It's not helping”.  
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No presente trabalho, entendemos esta ampla gama de diferenças centradas no 

estabelecimento do termo como a expressão de uma diversidade conceitual que permite, com 

segurança, entender sobre o quê se fala quando se fala de fake news. Assim, podemos avançar 

e discutir quais são os problemas sociais relacionados ou determinados às fake news (assumindo 

um certo grau de incerteza empírica sobre alguns destes problemas)27 e, também, argumentar a 

favor de algumas formas de pensar sobre fake news28.  

 

 

1.2 A marcha das regulações: os riscos aos direitos e liberdades trazidos pelas 

iniciativas legislativas e regulatórias que buscam combater as fake news 

 

 

Afirmar que as fake news produzem efeitos negativos é um truísmo. Entre denúncias, 

pedidos de medidas cautelares e outros mecanismos de tutela judicial, alertas sobre o uso sem 

precedentes de fake news no Brasil e a ascensão do WhatsApp como seu meio de difusão,  

aberturas de inquéritos sobre o uso eleitoral das notícias falsas, e sugestões de medidas de 

intervenção ou de auto-regulação, as últimas notícias sobre o tema enquadram as fake news, 

definidamente, como algo indesejável29.  Mas quais são, exatamente, os efeitos negativos das 

fake news? Qual é o grau de certeza, dado o conjunto de evidências empíricas disponíveis, 

sobre estes efeitos negativos e sua intensidade? Uma breve análise simplificada e não-exaustiva 

destes problemas e incertezas será formulada nesta seção a partir da literatura científica 

disponível. 

A conexão entre a introdução de novas tecnologias de mídia, práticas econômicas e 

sociopolíticas e os riscos à democracia liberal, não é, certamente, nova: 

 

In the 19th century, cheap newsprint and improved presses allowed partisan newspapers 

to expand their reach dramatically. Many have argued that the effectiveness of the press 

as a check on power was significantly compromised as a result (for example, Kaplan 

2002). In the 20th century, as radio and then television became dominant, observers 

worried that these new platforms would reduce substantive policy debates to sound 

bites, privilege charismatic or "telegenic" candidates over those who might have more 

ability to lead but are less polished, and concentrate power in the hands of a few large 

corporations (Lang and Lang 2002; Bagdikian 1983). In the early 200s, the growth of 

online news prompted a new set of concerns, among them that excess diversity of 

                                                 
 

 
29 Busca realizada na plataforma Google News Brasil. Foram utilizados como parâmetros de restrição da busca o 

uso da língua portuguesa e o período temporal entre 15 de agosto de 2018 (véspera da liberação da propaganda 

eleitoral) e 26 de novembro de 2018. Acesso em: 26 de novembro de 2018. 
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viewpoints would make it easier for like-minded citizens to form "echo chambers" or 

"filter bubbles" where they would be insulated from contrary perspectives (Sunstein 

2001a, b, 2007; Pariser 2011). Most recently, the focus of concern has shifted to social 

media. Social media platforms such as Facebook have a dramatically different structure 

than previous media technologies. Content can be relayed among users with no 

significant third party filtering, fact-checking, or editorial judgment. An individual user 

with no track record or reputation can in some cases reach as many readers as Fox News, 

CNN, or the New York Times. (Alcott e Gentzkow, 2017, p. 1) 

 
 

 
In any case, when [...] people express concerns about 'fake news', they are usually 

calling for either self-regulation or government regulation of social media (Balkin, 

2017, p. 1173) 

 

Os problemas anteriores levam à demanda por soluções. Existem várias soluções 

apresentadas no discurso público até então (ver seção 2.1), mas, neste caso e em outros, há uma 

significativa demanda pelas intervenções regulatórias.  

Balkin aponta que a "velha-guarda" (old school) da regulação do discurso centrava-se 

em dois tipos de atores – os sujeitos que discursam, por um lado, e os intermediários do 

discurso, como editoras e empresas de mídia, por outro lado – e buscava intervir em termos do 

controle dos corpos, dos espaços e das tecnologias pré-digitais de distribuição em massa, 

valendo-se de estratégias tradicionais como cominação de penas e indenizações, por exemplo 

(2017, p. 1174). 

Problemas como a regulação das fake news adota, segundo Balkin, uma nova forma de 

regulação governamental que busca agir não nos sujeitos ou nas organizações de mídia, mas 

sim  intervir na infraestrutura digital. A infraestrutura digital inclue:  

 

[...] the Internet backbone, cloud services, the international domain 

name system ('DNS'), Internet service providers, web hosting services, 

social media platforms, and search engines. It also includes payment 

systems – credit card companies such as Master Card and Visa and 

new financial intermediaries such as PayPal – who make it possible to 

fund a whole host of online enterprises. Together this infrastructure 

makes possible our current system of digital communication (BALKIN, 

2017, p. 1174)30 

 

É uma instância, portanto, do que em governança da Internet se conceitualiza como 

modelo em camadas da infraestrutura da Internet (ver Korbalija, 2017 e Werbach, 2001). 

A avaliação de Balkin é que existem três possibilidades relevantes quanto a atuação 

regulatória das fake news (2017, p. 1207-1209).  

                                                 
30 Uma discussão detalhada desta infraestrutura pode ser encontrada em Kurbalija, 2016. 
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A primeira é que os governos, pressionados politicamente por seus cidadãos, adotem 

estratégias de responsabilização dos próprios produtores de fake news. No entanto, esta 

possibilidade é a menos provável e impactante, dado que os custos seriam elevados e, ao 

contrário, com baixo eficácia para a mitgação da produção de fake news, dado a existência de 

mecanismos de anonimato e o emprego de bots (Balkin, 2017, p. 1207). 

A segunda possibilidade é que tanto os cidadãos/usuários, preocupados com os 

problemas democráticos e de discurso fomentados pelas fake news, quanto os governos, 

incentivados pela pressão política dos cidadãos ou, até mesmo, pela tentadora possibilidade de 

melhor controlar o discurso público de sua população, exerçam pressão significativa nos atores 

da infraestrutura digital – particularmente as empresas de mídias sociais. Esta pressão 

significativa pode se dar através de medidas, diretas, de caráter judicial, legislativo ou 

executivo, mas também pode se dar através de pressão social ou jawboning (i.e. coagir a 

colaboração destas empresas através ameaça de uma futura regulação governamental menos 

benéfica para as mesmas). O objetivo desta pressão social seria incentivar as empresas de 

mídias sociais a elabor mais e novas formas de governança privada, como as intervenções de 

gatekeeping, formulando mais mecanismos de filtro e seleção, ou como a restrição dos 

incentivos financeiros gerados pelas plataformas de publicidade, como já feitos pelo Google e 

pelo Facebook) 

A terceira possibilidade é que os próprios atores digitais, especialmente as empresas de 

mídias sociais, ao serem incentivadas por preocupações quanto a sua reputação ou quanto à 

percepção da qualidade dos seus produtos, movimentem-se no sentido de expandir de forma 

autônoma os seus próprios mecanismos de governança privada. 

Tanto a segunda como a terceira possibilidade trazem duas consequências 

significativas: censura colateral e restrição digital prévia.  

A censura colateral ocorre quando o Estado atinge A como meio para controlar o 

discurso de B. Quando A e B fazem parte da mesma organização, isto não é um problema: é o 

caso quando os jornais são considerados responsabilizados por discursos difamatórios 

publicados por seus repórteres ou quando editoras são responsabilizadas pelo conteúdo ilícito 

dos autores publicados. Diferentemente:  

 

If A is an infrastructure provider or conduit like an ISP [Internet Service 

Provider] or a social media site, and B is an independent speaker, then 

A will tend to over-block and over-censor to avoid liability or 

government sanction. That is because it is not A's speech that is at stake, 

but that of a stranger, B. (Balkin, 2017, p. 1176) 
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Já na censura prévia digital o discurso é filtrado, bloqueado ou removido por um filtro, 

algoritmo ou empregado de uma rede social. É um prejuízo imediato à liberdade de expressão 

dos usuários, pois estes não tem acesso a procedimentos prévios para evitar o filtro, bloqueio 

ou remoção e, consequentemente, assumem o ônus da prova para garantir uma permissão da 

empresa de mídia social para publicar seu conteúdo (Balkin, 2017, p. 1178). 

 

 

Os exemplos são inúmeros de que o WhatsApp se tornou uma arma de 

destruição em massa de democracias. Exigimos que o Facebook instale 

imediatamente uma proteção contra desinformação para todos os 

usuários do WhatsApp e, se necessário, torne a criptografia opcional 

para que os usuários possam optar por auxiliar os esforços de 

monitoramento da desinformação. Todas as contas falsas e fradulentas 

devem ser apagadas e as fake news precisam ser corrigidas em tempo 

hábil. [Campanha na plataforma Avaaz com mais de 900 mil 

assinaturas] (AVAAZ, 2018) 
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A checagem de fatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Em busca realizada na plataforma Google Trends, é possível observar que a expressão 

“checagem de fatos” atingiu seus picos históricos de buscas realizadas por usuários da 

plataforma nas semanas coincidentes ao primeiro e ao segundo turno das eleições brasileiras de 

201831. Mas o que é a checagem de fatos? Como funcionam as iniciativas de checagem de 

fatos? Quem são os checadores de fatos? O objetivo deste capítulo consiste em fornecer bases 

para respostas à estas perguntas e apresentar o movimento de checagem de fatos como 

iniciativas recentes que ao mesmo tempo em que possuem uma diversidade de práticas e 

objetivos, conseguem compreender-se como parte de um movimento de reforma profissional a 

nível global e compartilhar um conjunto mais ou menos coeso de ideais e padrões de conduta.  

 

2.1 Origem e variação na checagem de fatos: dos Estados Unidos à International Fact-

Checking Network (IFCN) 

 

 

2.1.1 Fact-checking, Debunking e Verification 

 

 

 

A figura 1 abaixo, publicada pelo fundador e diretor da International Fact-Checking 

Network (IFCN), Alexios Mantzarlis32, expõe uma perspectiva sobre a relação entre atividades: 

a checagem de fatos, o debunking e a verificação. Nesta visão, aparece a distinção das atividades 

de checagem e de verificação. Esta, por sua vez, é tradicional na atividade de reportagem: a 

verificação das evidências factuais, sejam pesquisas quantitativas, testemunhos e declarações 

públicas, utilizados por um jornalista na escrita de uma notícia. 

 

Figura 1 – Diagrama de Venn das relações entre Fact-checking, Debuking e Verification 

                                                 
31 Busca realizada na plataforma Google Trends tendo “Brasil” no parâmetro “região”, “últimos 5 anos” no 

parâmetro “intervalo de tempo”, assim como os parâmetros “Buscas Web” e “Todas as categorias”. Busca 

realizada em 1 de dezembro de 2018. 
32 Disponível em: www.twitter.com/mantzarlis. 
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A verificação, assim, é prévia à própria notícia, condicionando a sua publicação e pode 

ser realizada pelo próprio autor ou por equipes internas de verificação (muitas vezes chamadas 

de checagem interna). Já a checagem é definida, neste gráfico, como uma atividade em que se 

busca confirmar os fatos da afirmação de uma figura pública, especialmente através de 

informação obtida por meio de especialistas, acadêmicos e agências governamentais, resultando 

em uma conclusão sobre a veracidade de tal afirmação ou declaração, fundamentada em provas. 

Em comum, ambas podem efetivar o debunking, ou seja, “desmentir” notícias falsas e boatos 

virais. 

Porém, tanto a definição exata do que é a checagem de fatos, quanto a sua relação com 

o debunking não é incontroversa. No caso da checagem de fatos, apesar de ser um campo em 

que exista uma significativa boa vontade em aceitar profissionais não-jornalistas (GRAVES, 

2018, p.15), a atividade específica do debunking não é, inicialmente, uma atividade “óbvia” da 

checagem de fatos. O debunking muitas vezes foi associado com atividades informacionais não-

jornalísticas. Além disso, suas formas e práticas foram se constituindo (e ainda permanece 

significativo grau de variação) nos últimos anos – e não é uma questão solucionada. 

 

 

2.1.2 O florescimento da checagem de fatos nos Estados Unidos 

 

 
It remains an open question whether political fact-checking meaningfully 

‘began’ in the United States. (GRAVES, 2018, p. 3) 
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A checagem de fatos enquanto forma distinta de organização do trabalho jornalístico é 

antecedida por duas questões: (a) uma preocupação dos jornalistas com a perda do chamado 

“controle profissional” (DOBBS, 2012) no sentido de uma passividade ou falta de resposta ao 

crescimento da expertise de atores políticos e agentes de relações públicas, já nos anos 80, em 

controlar ou manipular as pautas noticiosas e consistentemente evitar ou ignorar a fiscalização 

dos meios tradicionais do jornalismo ; e (b) uma preocupação com sua “jurisdição profissional” 

e, de certo modo, sua relevância, com o aparecimento de grande número de blogs políticos nos 

anos 90 (LOWREY, 2017, p. 2). 

Os checadores de fatos ao redor do mundo entendem, de forma incontroversa, que a 

checagem de fatos atualmente é um fenômeno global com suas origens, notadamente recentes, 

no contexto midiático dos Estados Unidos. Inclusive e explicitamente reconhecendo as 

pioneiras iniciativas americanas de checagem de fatos, como a FactCheck, a Politifact e a 

FactChecker como grandes inspirações para o seu trabalho (GRAVES, 2018, p. 3).  

Não há dúvidas, no entanto, que os praticantes de hoje entendem a checagem de fatos 

como um fenômeno global com origens recentes nos Estados Unidos, explicitamente 

mencionando FactCheck, Politfact e FactChecker como inspirando suas próprias iniciativas ou, 

ao menos, como as pioneiras no campo. No Brasil, tanto a Agência Lupa como a Aos Fatos 

apontam neste sentido: 

 

O que inspira a Lupa? [...] São exemplos de bons trabalhos em checagem a cobertura 

que o Politifact.com fez de Barack Obama (o Obameter) e o que o The Washington 

Post Fact Checker faz com Donald Trump (365 days). (LUPA, 2018) 

 

Embora tenham existido iniciativas pontuais na década de 1990, sobretudo na 

academia, foi em 2003 que uma fundação americana chamada Annenberg Public 

Policy Center criou o FactCheck.org, primeira plataforma perene de checagem, 

baseada nos Estados Unidos. No entanto, a checagem só ganhou tração durante a 

campanha presidencial norte-americana de 2008, quando o vencedor do prêmio 

Pulitzer PolitiFact, do jornal Tampa Bay Times, e o Fact Checker, do Washington 

Post, foram criados. (AOS FATOS, 2015) 

 

 

O gênero aparece como a avaliação da veracidade de afirmações políticas que são 

públicas, não sendo confundidas com a checagem de fatos interna (a verificação), ante hoc, 

elaborada para eliminar erros factuais antes da publicação de uma notícia (GRAVES, 2018, 

p.3). O ciclo das eleições políticas forneceu um elemento de identidade e motivação às 

primeiras iniciativas de checagem de fatos que, vale dizer, por vezes interpretam parte 

http://factcheck.org/
http://www.politifact.com/truth-o-meter/
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/
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majoritária do seu trabalho como a “checagem política” ou uma “checagem de afirmações de 

políticos e pessoas públicas”: “[Political elections] [...] have provided fertile ground for the 

emergence and growth of the fact-checking website” (LOWREY, 2015, p.1). 

O site precursor do movimento de checagem de fatos foi o FactCheck.org33, criado em 

2003 pelo Annenberg Public Policy Center da University of Pennsylvania, dedicado à 

checagem de fatos e com uma equipe de jornalistas profissionais, seguido, em 2007, pelo 

PolitiFact34, do jornal Tampa Bay Times, e o FactChecker35, do jornal Washington Post. 

Posteriormente, inspirados por estas iniciativas de checagem do jornalismo profissional, atores 

políticos, de todo o espectro político, criaram suas próprias iniciativas de checagem, como 

observatórios, partidários, da mídia, realizando suas próprias checagens e com uma ênfase na 

checagem de notícias da mídia tradicional e na promoção e crítica do trabalho efetivado dos 

checadores de fatos profissionais. 

Assim, o movimento de checagem de fatos nos Estados Unidos começa dominado por 

jornalistas profissionais que veem o que fazem como uma forma de reportagem e, portanto, de 

jornalismo. Neste momento, o que significa exatamente fazer checagem de fatos era incerto e, 

como será visto, controverso na concepção profissional atual, como nesta definição da atividade 

por Jane Elizabeth, líder do departamento de “jornalismo transparente” (accountability 

journalism) da American Press Institute, uma das instituições centrais para o movimento, 

segundo Graves (2018, p. 4; grifo nosso):  

 

Fact checkers and fact-checking organizations aim to increase knowledge by re-

reporting and researching the purported facts in published/recorded statements made 

by politicians and anyone whose words impact others' lives and livelihoods. Fact 

checkers investigate verifiable facts, and their work is free of partisanship, 

advocacy and rhetoric. (apud Elizabeth 2014) 

 

Neste processo crescimento e consolidação do movimento nos Estados Unidos, são 

observadas duas características na checagem de fatos. A primeira característica, naquele 

momento, é a existência de uma forte demarcação entre o trabalho empreendido pelos atores 

jornalísticos e políticos. Uma divisão, certamente, profunda:  

 

Professional fact-checkers enforce a bright line between their own work and that of 

partisan fact-checkers, refusing to cite their fact-checks, to appear at public events 

with them, or to invite them to their own conferences. This boundary work (Giery 

                                                 
33. Ver; https://www.factcheck.org/. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
34 Ver: https://www.politifact.com/. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
35 Ver: https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
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1983) surfaces constantly in training sessions for new fact-checkers [...]: ‘If you 

critize only one side [...] you are no longer a fact checker. You are a tool in a 

political campaign’. As is in other cases of journalistic boundary work [...] what is 

ultimately at stake is status within the field: US fact-checkers distance themselves 

from partisan outlets in order to protect their own vital ties to news organizations 

and to promote fact-checking as a legitimate form of journalism (GRAVES, 2018, p. 

5) 

 

Esta característica ainda permanece, ao menos nos Estados Unidos, como uma distinção 

importante para os checadores de fatos. Em pesquisa recente, checadores entrevistados 

afirmaram que: “there should be clear boundaries between fact-checking and activism and that 

fact-checking should be non-partisan” (MENA, 2018, p. 1-18). 

Uma segunda característica da checagem de fatos nos Estados Unidos é que, apesar do 

seu “‘policiamento agressivo’ das fronteiras da ‘checagem de fatos legítima’” (GRAVES, 2018, 

p. 6), há uma considerável proximidade tanto com a academia (como já presente na constituição 

do FactCheck.org) quanto com as organização não-governamentais. Esta proximidade se dá 

enquanto uma estratégia de estabelecimento de recursos profissionais para o setor (GRAVES e 

KONIECZNA, 2015, p. 1979)  e justifica-se por duas razões (GRAVES, 2018, p. 6)36: (a) para 

financiar as atividades das próprias iniciativas de checagem de fatos, bem como as conferências 

e os eventos dos profissionais da área,  era vital o apoio financeiro de fundações por meio de 

grants e fellowships – muitas vezes mediado pelas organizações de classe dos checadores de 

fatos, como a já mencionada American Press Institute e o Poynter Institute; e (b) a percepção 

da academia como tanto uma importante fonte de validação quanto de soluções práticas e, 

adicionalmente, parcerias com instituições de pesquisa e o desenvolvimento de pesquisas sobre 

a checagem de fatos são essenciais para solicitar grants das grandes fundações. 

 

 

2.1.3 Difusão global e variação na checagem de fatos 

 

 
Falsehood comes in various languages. Now, so does come the truth37 

 

                                                 
36 A Poynters Institute, por exemplo, é a organização-sede da International Fact-checking Network. Este ano 

recebeu um aporte de 300 milhões de dólares da Open Society Foundation, por exemplo. [[ajeitar isso]] 
37 Frase de vídeo exibido durante fala de Bill Adair, fundador do Politifact e ganhador do prêmio Pulitzer, durante 

a abertura do Global Fact Checking Summit 2015 em Londres. O vídeo é de autoria do Duke Reporter's Lab at the 

Stanford School of Public Policy at Duke University. Vídeo disponível em: http://youtube.com/mF_2whJsBVo  

Acesso em: 
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Entre 2014 e 2018, as iniciativas de checagem de fato ao redor do mundo triplicaram, 

crescendo de 44 iniciativas para 149 iniciativas38. Atualmente, são 162 iniciativas identificadas 

pela base de dados da Duke Reporter's Lab39. Ainda em 2010, a American Journalism Review 

falava de uma "explosão da checagem de fatos” (“fact-checking explosion”) (SPIVAK, 2010 

apud LOWREY, 2017). Em 2014, falava-se de um “boom” global da checagem de fatos40. 

Graves destaca o crescimento global da checagem de fatos como um raro exemplo de 

movimento genuinamente transnacional no jornalismo com praticantes da academia, da esfera 

civil e de diferentes culturas e sistemas de mídia e de jornalismo (2018, p.2). 

Na Europa, alguns dos exemplos que valem ser mencionado são o Channel 4 Fact Check 

(de forma permanente em 2010) no Reino Unido, o Desintox na França (em 2008) e o Instinome 

na Sérvia (2009). A Europa, atualmente, já conta com mais iniciativas de checagem de fatos do 

que os Estados Unidos (GRAVES e CHERUBINI, p. 18). 

A influência das iniciativas americanas nesta difusão global é considerável: os 

fundadores do FactCheck.org e do PolitiFact aconselharam diretamente novas iniciativas na 

América do Sul, África, Austrália e Europa (GRAVES, 2018, p. 6). E é importante considerar 

que estas novas organizações de fact-checking são elaboradas e iniciadas já dentro de uma rede 

internacional estabelecida. No entanto, apesar da influência americana em estabelecer o 

movimento, há uma troca – a configuração que o movimento global assume quanto às suas 

práticas, objetivos e pressupostos não são uma reprodução das premissas consolidadas na 

checagem de fatos dos Estados Unidos. Por exemplo, os checadores de fatos americanos 

ativamente desencorajam a ideia que a checagem de fatos poderia melhorar o discurso público, 

argumentando que o papel do jornalista é fornecer informação e não mudar opiniões e 

comportamentos políticos. Esta atitude foi chave para estabelecer a checagem de fatos como 

jornalismo objetivo nos Estados Unidos (GRAVES, NYHAN e REIFLER, 2016, p. 2). No 

entanto, a expansão internacional constituiu uma comunidade de checagem com ampla 

diversidade profissional – no qual checadores de fatos incluem ativistas, reformistas políticos 

e jornalistas militantes. Assim, nas conferências Global Fact de 2014 e 2015, ambas sediadas 

                                                 
38 “Fact-checking triples over four years”. Disponível em: https://reporterslab.org/fact-checking-triples-over-four-

years/. Acesso em: 29 de novembro de 2018. 
39 Disponível em: https://reporterslab.org/fact-checking. Acesso em: 29 de novembro de 2018. Esta é a principal 

base utilizada para acompanhamento das diferentes iniciativas de checagem de fatos pelo mundo. A inclusão de 

uma organização nesta base de dados é determinada por alguns critérios sobre as checagens realizadas como: (a) 

investigar todos os partidos e lados; (b) investigar afirmações discretas e chegar a conclusões; (c) acompanhar 

promessas políticas; (d) transparência sobre suas fontes e métodos; (e) divulgar afiliações e financiamentos; e (f) 

se sua missão principal é informação e notícias. 
40 Kessler, Glenn. 2014. "The global bloom in political fact checking" The Washington Post, june 13. 

http://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/wp/2014/06/13/the-global-boom-in-fact-checking 
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em Londres, os veteranos americanos da checagem de fatos já opinavam que a checagem de 

fatos pode fazer uma diferença significativa na política, principalmente a partir da mudança do 

comportamento dos políticos a partir da existência de uma checagem de fatos rigorosas e 

permanente41. 

O estudo empírico de Lowrey (2017) é uma leitura valiosa para entender a convergência 

e divergência de valores e práticas nesta internacionalização da checagem de fatos. Durante 

este crescimento, o estudo argumenta – em uma abordagem de ecologia populacional e lógicas 

institucionais – que as evidências para um significativo ganho da legitimidade conferida aos 

sites de checagem de fatos, especialmente pelo aumento de referências feitas por atores 

políticos a estes, e para a consolidação de uma população emergente destas iniciativas de 

checagem de fatos, com consideráveis similaridades em suas formas de organização e práticas 

de checagem e produção de conteúdo.  

Este amplo reconhecimento e legitimidade dentro dos campos tradicionais veio, 

também, acompanhado de criticismo por suas práticas heterodoxas:  

 

An aide to former New York Mayor Rudolph Giuliani voiced this criticism in 

response to a harsh fact-checker judgment: 'You can't do that… As a journalist, you 

are ethically obliged to give both sides of the argument, without expressing your own 

opinion' (LOWREY, 2017, p. 8) 

 

Mas – e isso é significativamente relevante para o trabalho de campo empreendido nesta 

monografia – as evidências empíricas também apontam para uma considerável variação entre 

estes sites – algumas iniciativas entusiastas de novas práticas do que Lowrey chama de “lógica 

conectada” (“network logic”) e outras favorecendo a lógica do jornalismo tradicional 

(LOWREY, 2017, p. 7). 

O site de checagem requer a coleta de notícias e o acesso à fontes políticas, consistentes 

com a lógica do jornalismo tradicional. Mas a natureza declarativa dessas iniciativas é 

inconsistente com o “papel neutro do jornalista”. Na perspectiva do fundador do Politifact, isto 

é uma “armadilha do falso equilíbrio”:  

 

We’ve fallen into a trap of false balance. In trying so hard to be “fair,” journalists 

mistakenly believe each point must have a counterpoint. Balance of this sort is 

essential in some stories, and there are times when all sides need to be heard. But in 

fact checking, the false balance can mean readers get to the end of the story without 

being certain which side is actually telling the truth. (ADAIR, 2008) 

                                                 
41 “Ver capítulo 3. 
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Alguns sites de checagem de fatos são descendentes dos antigos sites de "hoax-busting". 

Um exemplo dos Estados é o Snopes, que passou a verificar afirmações políticas, além de outros 

rumores e boatos. Um exemplo nacional é o site e-Farsas cuja evolução, assim como o Snopes: 

“went hand-in-hand with the growth of the internet, which afforded easy, networked circulation 

of inaccurate, wildly diverse claims” (LOWREY, 2017, p. 2). 

Um exemplo tanto da diversidade das iniciativas de checagem de fatos internacionais e, 

também, do seu contraste com as iniciativas originais norte-americanas é que 90% dos 

checadores de fatos americanos, em 2015, possuíam ligações profissionais com canais de mídia 

tradicional, enquanto internacionalmente, menos da metade possuem (Stencel, 2016). Enquanto 

alguns dos sites focavam apenas o discurso de políticos e figuras públicas outros, também, 

buscavam corrigir erros da mídia, com missões explícitas de reforma política e de mídia.  

Neste sentido, o movimento é compreendido de formas diferentes pelos praticantes 

operando em contextos político-midiáticos diversos (GRAVES, 2018, p. 4), ainda que existam 

acordos emergentes compartilhados por estas iniciativas sobre suas formas e práticas 

(LOWREY, 2017 p. 7).  

Assim, as diferenças básicas em abordagem e missão não parecem prejudicar as 

atividades de construção do movimento ou o discurso prático sobre o trabalho de checagem de 

fatos: 

 

In the fact-checking movement we see professional journalists asserting a clear 

jurisdictional claim to an emerging genre of political communication, but in a way 

that embraces substantial diversity of both actors and methods (GRAVES, 2018, p. 

3) 

 

Então é possível entender que a elaboração de novas formas e práticas pelas iniciativas 

de checagem de fatos refletem uma tentativa de conciliar o conflito entre duas lógicas 

institucionais: a lógica do jornalismo tradicional, na qual "the pursuit of objectivity, which 

supports both the field's professional autonomy and the status quo that benefits powerful 

institutions" (LOWREY, 2017, p. 3), e a mais recente lógica institucional conectada, que tem 

como características "extensive scope and translatability of vast amounts of information from 

myriad sources [...] egalitarian accessibility [...] [less] hierarchically brokered narratives and 

intentionally [or artificially] balanced sources", (LOWREY, 2017, p. 5). No paroxismo deste 

conflito entre lógicas institucionais, novas formas e práticas, como o site de checagem de 
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fatos, apareceriam, então, como tentativas de recuperar a legitimidade e a autoridade perdidas 

(LOWREY, p. 7).  

Há uma homologia entre as conclusões do estudo quantitativo de Lowrey (2017) e o 

estudo de observação, entrevistas e questionário de Graves (2018). Especialmente, existem 

três conclusões de Lowrey (2017, p. 15-16) sobre as tendências populacionais das iniciativas 

de checagem de fatos que são explicitamente ou implicitamente congruentes às conclusões de 

Graves (2018): (a) as organizações buscam legitimidade dentro do contexto de outras 

instituições; (b) as “melhores práticas” (“best practices”) comuns evoluem e conformam 

decisões em um campo; e (c) o persistente legado das entidades de mídia antigas conformam 

o campo. Um jogo de estabilização, mudança e fluidez.  

 

 

2.1.4 International Fact-Checking Network e as agendas dos checadores de fatos 

 

 

A Poynter Institute é uma instituição de ensino e treinamento de jornalismo sem fins 

lucrativos fundada em 1975 com o lema “Democracy needs journalism. Journalism needs 

Poynter” 42 e, desde então, é sócia majoritária no Tamba Bay Times, jornal no qual foi fundado 

a pioneira Politifact. Em setembro de 2015, fundou a International Fact-Checking Network 

(IFCN)43, uma das organizações profissionais mais relevantes para os checadores de fatos no 

cenário global. A IFCN é descrita como “a unit of the Poynter Institute dedicated to bringing 

together fact-checkers worldwide”44. A IFCN produz relatórios sobre a checagem de fatos, 

fornece serviços de treinamento de checagem e concede bolsas de fellowship para checadores, 

grants de inovação na área  e, também, tem um programa de match de campanhas de 

crowdfunding para as iniciativas de checagem de fatos: “The International Fact-Checking 

Network (IFCN) will match up to $85,000 in contributions made to crowdfunding campaigns 

for fact-checking initiatives around the world.”45. Duas iniciativas da IFCN são extremamente 

significativas para o movimento de checagem de fatos: (a) o estabelecimento do seu código de 

princípios em 2017 e (b) a organização da conferência internacional anual para os profissionais 

de checagem de fatos, o Global Fact Summit, desde 2014. 

                                                 
42 Ver: https://www.poynter.org/news/democracy-needs-journalism-journalism-needs-poynter-now-more-ever 
43 Ver: https://www.poynter.org/channels/fact-checking. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
44 Ver: https://ifcncodeofprinciples.poynter.org. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
45 Ver: https://www.poynter.org/ifcn-crowdfunding-match-program. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
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Das 162 iniciativas de checagem de fatos ativas identificadas na base de dados da Duke 

Reporter’s Lab46, 58 iniciativas, representando 36 países, são signatárias atuais (com mais 11 

signatários em estágio de revisão) do código de princípios da IFCN. A participação enquanto 

signatário é condicionada ao aceite de uma petição de inscrição provando, com a apresentação 

de múltiplas evidências, o cumprimento de doze exigências diferentes sobre organização 

jurídica, política de correções, transparência de metodologia, transparência de financiamento e 

vínculos organizacionais, transparência nas fontes utilizadas nas checagens e atuação justa e 

não-partidária. A petição é avaliada por assessores externos à IFCN e confirmada pela diretoria 

da associação por meio de votação majoritária. Este processo é repetido anualmente. Entre os 

signatários deste código de princípios estão iniciativas de checagem de grande reconhecimento, 

como a Politifact, o FactChecker, a FactCheck.org, a Chequeado e, também, as brasileiras Aos 

Fatos, Agência Lupa e Agência Lupa/Truco47. 

O código de princípios da IFCN começou a ser discutido e elaborado em junho de 2016, nas 

discussões do terceiro Global Fact, em Buenos Aires, e já em 2017 estabeleceu seu processo de 

aceite e verificação. Segundo a associação: “being a signatory of the code of principles has 

become a badge of trustworthiness for audiences, researchers, donors and technology 

platforms”48. O propósito declarado da iniciativa é tanto produzir, como mencionado 

anteriormente, um selo de qualidade, quanto garantir a transparência e qualidade das 

organizações, uma vez que “fact-checking organizations are part of an increasingly complex 

information ecosystem. They too must be held accountable”49. Hoje, ser signatário do código 

de princípios já garante algumas vantagens exclusivas:  as parcerias desenvolvidas pelo 

Facebook para suas iniciativas de combate às fake news são realizadas apenas com organizações 

verificadas pela IFCN, enquanto o Google dá destaque nos resultados de sua plataforma de 

busca às checagens de fatos produzidas por organizações signatárias do código de princípios da 

IFCN.  

O código de transparência é composto por cinco compromissos50: (a) não-partidarismo, 

inclusive com o compromisso em não tomar posições sobre as questões, ainda que de políticas 

públicas, que checam; (b) transparência e detalhamento das fontes utilizadas para realizar uma 

checagem (excetuando-se a divulgação de informações que possam comprometer a integridade 

                                                 
46 [repetir referência anterior] 
47 Ver: https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
48 Ver: https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/code-of-principles-1st-year-a-report. Acesso em: 01 

de dezembro de 2018. 
49 Ibidem. 
50 Ver: https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles. Acesso 

em 02 de dezembro de 2018. 
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física de uma fonte) para que os leitores possam replicar seu trabalho51; (c) transparência dos 

seus vínculos organizacionais e das suas fontes de renda, com ênfase na divulgação da trajetória 

profissional e nas atividades desempenhadas por sua equipe, sem anonimato; (d) transparência 

metodológica, expondo de forma pormenorizada a metodologia e os processos internos 

utilizados para pesquisar, escrever, editar, publicar e corrigir suas checagens de fatos e, 

também, explicar aos seus leitores porquê e como fazem as checagens de fatos; e (e) com uma 

política aberta e honesta de correções, fazendo todos os esforços possíveis para que os leitores 

tenham acesso à versão corrigida do seu conteúdo, na eventualidade de erros. 

 

 

2.2 Perfil organizacional, possibilidades de financiamento e multiplicidade de 

processos de checagem 

 

 

 As iniciativas de checagem de fatos podem ser classificadas em dois modelos, baseados 

em seus vínculos organizacionais: o modelo de sala de redação e o modelo independente ou 

apoiado por organizações civis. 

 O modelo de sala de redação é o modelo dominante na checagem de fatos políticos na 

Europa e nos Estados Unidos (GRAVES e CHERUBINI, 2016, p. 8-9), consistindo em um 

projeto temporário ou permanente dentro de uma empresa de mídia tradicional e consolidada e 

apresenta duas vantagens expressivas: (a) um alcance superior e o acesso à uma audiência 

significativamente maior do que seria possível de forma independente e (b) a capacidade de 

utilizar recursos editoriais e a infraestrutura de uma operação de reportagem de maior escala 

(GRAVES e CHERUBINI, 2016, p. 9). Além dessas vantagens, este tipo de modelo permite 

que empresas de mídia consolidadas possam entrar no campo de checagem de fatos por meio 

de projetos temporários ou experimentais, de forma rápida e com um baixo custo relativo 

(GRAVES e CHERUBINI, 2016, p. 10). Esta dependência financeira e organizacional 

(particularmente quando os checadores são empregados da empresa controladora do projeto), 

ainda que com suas vantagens, acaba afetando a durabilidade destas iniciativas, condicionada 

ao interesse constante da empresa de mídia tradicional. 

 O modelo independente ou apoiado por organizações civis, por outro lado, consiste nas 

iniciativas independentes (às vezes com elos informais ou formais com universidades), no 

                                                 
51 É um compromisso que encontra paralelo em movimentos na ciência (research replication) e na tecnologia de 

informação (open source). 
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sentido de não possuir vínculos organizacionais com outras empresas de mídia, ou inseridas 

dentro de organizações civis cuja missão envolve a promoção de valores democráticos, 

midiáticos ou de direitos e liberdades civis (GRAVES e CHERUBINI, 2016, p.10). Ainda que 

tipicamente as iniciativas deste modelo façam parcerias com empresas de mídias tradicionais, 

para adquirir recursos ou distribuir seu conteúdo, por exemplo, e, também, possuam equipes 

parcialmente compostas por jornalistas profissionais, elas não possuem acesso às audiências 

consistentes ou aos recursos editoriais do modelo de sala de redação. No entanto, esta é a origem 

da vantagem deste modelo (GRAVES e CHERUBINI, 2016, p. 12): liberdade das restrições 

editoriais e de negócios das empresas de mídias consolidadas. 
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A checagem de fatos no Brasil: um  panorama das iniciativas e 

entrevistando checadores de fatos 
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3.1 Breve Panorama 

 

Segundo a base de dados mantida pela Duke Reporters’ Lab, centro de pesquisa 

jornalística da Duke University especializado na checagem de fatos, existem nove iniciativas 

ativas de checagem de fatos no Brasil. A subrepresentação é possível: realizamos buscas na 

plataforma Google utilizando uma variedade de expressões e, além destas nove iniciativas, 

identificamos uma iniciativa de checagem de fatos não encontrada na base da Duke, a iniciativa 

Filtro, projeto da organização não-governamental Pensamento.org, cujo escopo de atuação é 

local (atua apenas com notícias e declarações políticas do Rio Grande do Sul). Além do Filtro, 

a iniciativa Fato ou Fake, serviço de checagem de fatos do grupo Globo, não se encontra na 

base de dados – o que é justificado pelo seu lançamento há quatro meses, anterior ao censo de 

2018 da Duke Reporters’ Lab. Embora a Duke Reporters’ Lab e o responsável pela base de 

dados, Mark Stencel, não divulguem como fazem o levantamento para identificar as iniciativas 

e como buscam garantir a representatividade da base de dados, os critérios utilizados na 

avaliação para que um projeto seja incluído na base são divulgados:  

 

[se a iniciativa] examines all parties and sides; examines discrete claims and reaches 

conclusions; tracks political promises; is transparent about sources and 

methods; discloses funding/affiliations; and whether its primary mission is news and 

information52 

 

 Deste modo, existem onze iniciativas de checagem de fatos aparentemente ativas no 

Brasil: (a) Aos Fatos53; (b) Agência Lupa54; (c) Boatos.org55; (d) Comprova56; (e) E-farsas57; 

(f) É Isso Mesmo?58; (g) Fato ou Fake?59; (f) Hoax60; (g) Truco61; (h) UOL Confere62; e (i) 

Filtro63. 

                                                 
52 Disponível em: https://reporterslab.org/tag/fact-checking-census/. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
53 Disponível em: https://aosfatos.org. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
54 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
55 Disponível em: https://www.boatos.org. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
56 Disponível em: https://projetocomprova.com.br. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
57 Disponível em: http://www.e-farsas.com. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
58 Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/eissomesmo/. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
59 Disponível em: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/07/30/g1-lanca-fato-ou-fake-novo-servico-de-

checagem-de-conteudos-suspeitos.ghtml. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
60 Disponível em: http://www.ebc.com.br/hoax. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
61 Disponível em: https://apublica.org/checagem/. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
62 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/confere/. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
63 Disponível em: https://pensamento.org/filtro/. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
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 Na realidade, três destes projetos não se encontram mais em atividade. O Hoax64, projeto 

da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), embora formalmente ativo, não publica novas 

checagens desde 2014. O É Isso Mesmo? também não publica novas checagens desde julho de 

2018 – é provável que tenha sido reorganizado dentro da Fato ou Fake? O Comprova, por sua 

vez, é uma iniciativa da organização não-governamental internacional, First Draft65, ligada à 

checagem de fatos. O Comprova seguiu o mesmo modelo implementado nas eleições da 

França66 e da Nigéria67 com o nome de CrossCheck e CrossCheck Nigeria, respectivamente, 

no Reino Unido com o nome de UK Election Watch68 e cujo modelo foi adotado pelas 

iniciativas Verificado201869 no México e Electionland70 nos Estados Unidos. Este conjunto de 

iniciativas foram criadas para atuar de forma temporária, apenas durante o período eleitoral em 

seus respectivos países e formar uma coalizão de jornalistas e empreendimentos de mídias: de 

checadores de fatos profissionais às empresas de mídia tradicionais. Assim, o Comprova atuou 

nas últimas eleições como uma coalização de checagem de fatos composta por 24 veículos de 

comunicação. No Brasil, no entanto, não houve a participação de checadores de fatos 

profissionais. Deste modo, por seu caráter temporário, o projeto Comprova encontra-se 

desativado. 

 Assim, existem 8 iniciativas brasileiras de checagem de fatos efetivamente em 

funcionamento: Aos Fatos, Agência Lupa, Boatos.org, E-farsas, Fato ou Fake?, Filtro, Truco e 

UOL Confere. 

 Uma breve síntese associativa destas iniciativas de checagem de fatos e de suas 

principais características:  

A. As iniciativas Fato ou Fake? e UOL Confere são os serviços de checagem de fatos dos 

seus grupos de mídia (grupo Globo e grupo Folha). Foram criados recentemente (julho 

de 2018 e dezembro de 2017, respectivamente) e suas equipes de checadores são 

formadas por jornalistas que atuavam ou ainda atuam nos diferentes veículos de mídia 

dos grupos. A título de exemplo, no Fato ou Fake? os checadores de fatos são originados 

de diferentes jornais e plataformas de mídia do grupo Globo, tais como G1, O Globo, 

CNN e Valor Econômico. Ainda, as checagens produzidas por estes serviços são 

                                                 
 
65 Disponível em: https://firstdraftnews.org Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
66 Disponível em: https://firstdraftnews.org/project/crosscheck/ Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
67 Disponível em: https://firstdraftnews.org/project/crosscheck-nigeria/ Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
68 Disponível em: https://firstdraftnews.org/project/uk-election/ Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
69 Disponível em: https://verificado.mx Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
70 Disponível em: https://www.propublica.org/electionland-faq/ Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
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amplamente republicada nos veículos do grupo, garantindo-lhes um alcance 

significativo. Na terminologia de Graves e Cherubini (201X, p. 9), poderiam ser 

compreendidos dentro do “newsroom model”;  

B. As iniciativas Boatos.org e E-farsas são as iniciativas de checagem de fatos permanentes 

ativas mais antigas no Brasil. O E-farsas foi fundado em 2002 (LOPES, 2018) e, 

atualmente, faz parte da parte de entretenimento do portal R7, enquanto a Boatos.org 

foi fundada em 2013 e permanece uma organização independente. Assim como o 

americano Snopes, tais projetos foram inicialmente criados para a produção de conteúdo 

que se encontra na intersecção entre entretenimento e informação, desmentindo boato, 

rumores, correntes de e-mail, lendas urbanas etc. Com o destaque adquirido pelas fake 

news e pela checagem de fatos enquanto atividade jornalística organizada e reconhecida, 

passaram a realizar “desmentidos” de conteúdos políticos e a se identificar como 

checadores de fatos (LOPES, 2018). O E-farsas, por exemplo, já está em processo de 

inscrição como signatário do código de princípios do IFCN (LOPES, 2018) Na 

concepção de Lowrey (2017, p. 3 e 15) são iniciativas de checagem que mais se 

aproximam da “lógica em rede” – com modelos de financiamentos que se utilizam 

amplamente de patrocínios e publicidade digital e contando com mecanismos e métodos 

crowdsourced para selecionar as notícias e boatos a serem checados. 

C. As iniciativas Aos Fatos, Agência Lupa e Truco compartilham uma exclusividade 

importante: são as únicas signatárias do código de princípios da International Fact-

Checking Network no Brasil – o que permitiu a participação da Agência Lupa e da 

plataforma Aos Fatos no programa de checagem de fatos do Facebook no Brasil, o que 

rendeu disputas quanto a legitimidade da checagem de fatos71. Adicionalmente, 

possuem uma presença relevante no movimento internacional de checagem de fatos, 

proferindo palestras, atuando em prestigiados projetos colaborativos (e.g. a participação 

da Agência Lupa no último esforço colaborativo de checagem internacional do encontro 

do G20 de 201872) e, também, reconhecimento internacional – Aos Fatos já foi premiado 

na conferência Global Fact por seu projeto de robô de checagens Fátima e pela 

“checagem do ano”, ao realizar checagem célere e de qualidade que desmentiu uma 

série de boatos e notícias falsas difundidos sobre a vereadora e ativista LGBTQ+ e 

                                                 
71 Ver: https://www.terra.com.br/noticias/mundo/rejeicao-a-checagem-de-fatos-no-brasil-surpreende-

facebook,d659a95d0a9b8b1d1b94534455c9b112h4917l7y.html. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
72 Ver: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/11/30/g20-erros-acertos/. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
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negra, Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro73. Os 

seus vínculos organizacionais são distintos: enquanto Aos Fatos é uma plataforma 

independente fundada em 2014, a Agência Lupa possui vínculo com a Revista Piauí, do 

grupo Abril, no qual reside e recebe financiamento  enquanto uma  “startup incubada”74, 

desde sua fundação, também em 2014. O Truco, por sua vez, foi criado como um projeto 

sazonal para checagem de fatos durante o período eleitoral por repórteres da Agência 

Pública, organização de jornalismo independente, e se reformulou para atuar em caráter 

permanente a partir de 2017, continuando dentro do quadro organizacional da Agência 

Pública. 

D. O Filtro tem uma característica incomum entre as iniciativas de checagem de fatos 

brasileiras – o seu escopo de atuação é local, tendo sido criado para a “verificação de 

fatos, dados e declarações públicas com foco no Rio Grande do Sul”75 e é uma iniciativa 

da Pensamento.org, organização não-governamental sem fins lucrativos de jornalismo 

e Direitos Humanos – cuja atuação, além do Filtro, é direcionado ao jornalismo 

investigativo de interesse público em temas de Direitos Humanos e à publicação da 

revista Pensamento. 

 

As iniciativas Agência Lupa, Aos Fatos, Filtro e Truco utilizam variações de um sistema de 

etiquetas e classificações em suas checagens – além do verdadeiro e do falso, uma checagem 

pode determinar que uma declaração é “exagerada” (i.e., quando a afirmação exagera os fatos) 

ou “insustentável” (i.e., quando não existem dados públicos que possam comprovar uma 

informação). As demais iniciativas, quais sejam, Boatos.org, E-farsas, Fato ou Fake? e UOL 

Confere apenas utilizam a distinção entre “verdadeiro” ou “falso”. No caso específico da 

Boatos.org apenas checagens que sejam identificadas como falsas são publicadas: segundo o 

seu diretor, a razão para tanto é evitar possíveis confusões dos leitores, que podem entender 

como falsas informações e notícias confirmadas pelo site como verdadeiras, considerando que 

o nome do site é “Boatos” (MATSUKI, 2018). 

 

 

 

 

 

                                                 
 
74 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/como-selecionamos-as-frases-que-serao-checadas/ 
75 Disponível em: https://pensamento.org/filtro/. Acesso em: 1 de dezembro de 2018. 
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3.2 Reflexões sobre a checagem de fatos no Brasil 

 

 

Três iniciativas de checagem de fatos foram entrevistadas: o Boatos.org, o E-farsas e o 

Aos Fatos. As entrevistas realizadas com o E-farsas e a Aos Fatos foram realizadas por telefone, 

nos dias 21 e 27 de novembro de 2018, respectivamente. A entrevista realizada com a 

Boatos.org foi realizada através de uma troca de áudios pelo aplicativo WhatsApp, em 30 de 

novembro de 2018. O modelo utilizado foi o de entrevista semiestruturada em profundidade, 

no qual o pesquisador utilizou um roteiro de perguntas prévias, mas evitando guiar a entrevista, 

permitindo que o entrevistado falasse à vontade sobre os temas e pedindo esclarecimentos, 

quando necessários, ou realizando perguntas não-planejadas a partir das falas realizadas pelos 

entrevistados. Os resultados foram analisados e podem ser encontrados abaixo, divididos por 

temas. 

 

 

3.2.1 Perfis dos entrevistados 

 

 

Os perfis dos entrevistados são consideravelmente diferentes. 

Gilmar Henrique Lopes mora em São Paulo (SP), o fundador do E-farsas, é ex-pedreiro, 

atuando no litoral de São Paulo. Já nesta época, era predisposto a inovar com as novas 

tecnologias que apareciam:  

 

O diferencial das minhas obras é que eu conseguia tirar fotos das obras e colocar em 

um site na Internet para que os proprietários pudessem ir acompanhando [o andamento 

das obras]. Era novidade na época, ninguém fazia isso e eu já me interessava muito 

por Internet (LOPES, 2018) 

 

Ele iniciou o seu projeto em 2002, quando ainda estudava para atuar como analista de 

sistemas – atualmente, além de dirigir o E-farsas, é desenvolvedor PHP e de sistemas intranet 

para empresas (LOPES, 2018).  

Edgard Yoshio Matsuki mora em Brasília (DF), é formado em Letras e Jornalismo na 

Universidade de Brasília e fundou o projeto Boatos.org assim que formado. Atualmente, além 

de coordenar o Boatos.org, é jornalista da Empresa Brasileira de Comunicações e também 

presta serviços de repórter para portais da UOL (MATSUKI, 2018). 
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Ana Rita Cunha mora no Rio de Janeiro (RJ), é formada em Jornalismo na Universidade 

de Brasília e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela teve experiência profissional em jornalismo 

econômico como repórter na agência CMA, cobrindo o Ministério de Minas e Energia e o 

Ministério das Comunicações, e, posteriormente, como correspondente em assuntos de 

infraestrutura, como energia, petróleo e gás, e economia na Debtwire. Saiu da área para começar 

o mestrado. Atualmente, é editora, pauteira e repórter da Aos Fatos, tendo sido premiada pela 

melhor checagem do ano na Global Fact 2018 por sua checagem, em co-autoria com Tai Nalon, 

fundadora e diretora da plataforma, sobre os boatos e notícias falsas sobre a vida da vereadora 

e ativista Marielle Franco, assassinada em março de 2018 (CUNHA, 2018) 

 

 

3.2.2 Ingresso na checagem de fatos 

 

 

 Gilmar iniciou o E-farsas quase que por brincadeira, nas suas palavras: 

 

Uma vez eu recebi um e-mail sobre uma menina com câncer e pra cada e-mail que 

fosse repassado essa menina ia ganhar uns centavos de dólar para ajudar no tratamento 

dela e até tinha até umas empresas mencionadas na corrente e tal... E aí, ao invés de 

repassar, eu resolvi pesquisar e ver se aquilo era verdade ou não. Eu entrei em contato 

com as empresas que estavam envolvidas [segundo a corrente]. Na época, até a 

America Online que tinha aqui no Brasil. Eu entrei em contato com essas empresas e 

elas contaram que era mentira: elas não estavam fazendo nenhum tipo de campanha. 

[...] E aí eu peguei e mandei de volta para os meus amigos falando que isso era mentira 

por causa [desta] pesquisa. Aí os meus amigos começaram a me mandarem várias 

coisas: “Pô, então, já que você quer desmentir, agora tem que dizer se é verdade ou 

não” Eu ia pesquisando e devolvendo aos amigos. Até que um dia eu falei: vou deixar 

tudo em um lugar só e as pessoas vão poder consultar pra ver se é verdade ou não. E 

aí, no dia primeiro de abril, no Dia da Mentira de 2002, eu coloquei no ar o E-farsas. 

Na época, ele não tinha ainda esse nome, tinha um outro nome genérico lá, até porque 

não dava para comprar um domínio. O domínio eu fui comprar só depois. E aí depois, 

mais na frente eu comprei um domínio e tal e aí o site ficou mais professional (LOPES, 

2018) 

 

 Ana Rita começou a atuar com checagens como um freela para o próprio Aos Fatos para 

participar na cobertura das eleições de 2016, o que levou a uma posição mais permanente na 

organização:  

 

Em 2017 acabei passando a integrar mais permanentemente a equipe, no meio de 

2017. Então eu entrei como repórter e fui ficando como repórter... Agora eu sou 
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editora e pauteira, que é uma área de jornalismo que você acompanha pra saber quais 

reportagens são interessantes de fazer e decide a pauta da semana dos repórteres. 

Então eu ainda faço reportagens, porque a gente é uma equipe pequena, então ninguém 

tá concentrado em uma coisa só, né? É, enfim, tem uma galera que é só repórter, mas 

eu junto as duas coisas. Normalmente eu sou mais editora, mas também trabalho 

fazendo reportagem. E é isso, esse é meu cargo atual 

 

 A sua motivação foi a necessidade de buscar um trabalho, mas se encantou com a 

checagem: 

 

Comecei a trabalhar um pouco por isso: uma oportunidade de trabalho, precisar de 

dinheiro, mas foi uma oportunidade muito interessante. Eu gostei muito da área de 

checagem, é uma área que me interessou bastante em jornalismo porque eu acho que 

tem uma coisa muito legal da checagem que é quebrar um pouco com essa 

pressuposição de que as pessoas confiam no jornalista por quem ele é, né? Então a 

gente tenta ser um pouco mais claro na nossa metodologia, do percurso que a gente 

faz para a apuração da notícia. Então esse exercício de enxergar o leitor como igual e 

entender que ele também tem que ser capaz de fazer o caminho que você fez, é o que 

me interessou na checagem. (CUNHA, 2018) 

 

 

 Como mencionado anteriormente, Edgard iniciou o projeto assim que se formou na 

faculdade de Jornalismo. Ele buscava duas coisas: um espaço que estivesse em seu controle, 

operacional e editorial, e onde pudesse “aprender e desenvolver técnicas de jornalismo digital” 

(MATSUKI, 2018). 

 

 

3.2.3 A experiência nas eleições 

 

 

O E-farsas não costuma realizar cobertura política de forma consistente. No entanto, nas 

eleições de 2018, Gilmar acabou tendo que desmentir dezenas de rumores e boatos, alguns em 

que o teor absurdo de seu conteúdo fugiu às suas expectativas: 

 

Não sei se você chegou a ver, cara, mas [uma das] notícias que circulou dizia que o 

Haddad iria distribuir mamadeiras com bico em forma de pênis nas creches. [Risos] 

Eu falei: “Meu, eu não vou nem publicar isso, meu. Tá muito na cara!” Mas eu recebi 

tantos e-mails e mensagens no WhatsApp e Twitter que tive que checar. E por incrível 

que pareça, foi um dos textos mais acessados do site (LOPES, 2018) 

 

Ana Rita cobriu as eleições de 2016 e de 2018 pela Aos Fatos. Ela destaca que foram 

experiências bastante diferentes. Em primeiro lugar, por conta dos escopos diferentes das 
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eleições e, em 2018, pela não aderência à dinâmica eleitoral esperada pela equipe com base em 

períodos eleitorais anteriores: 

 

 

Teve uma diferença grande, já que uma foi eleição municipal e a outra foi uma eleição 

nacional. Acho que isso já tem diferenças grandes de contexto, como a que em 2016 

existiam muito menos candidatos concorrendo e era um cenário um pouco... Tanto 

aqui no Rio, por exemplo, como em São Paulo também, de ter uma eleição com 

candidatos que eram “de fora”: não exatamente de fora da política, mas que eram de 

fora do campo majoritário. O Crivella... Mas [ele] não era tanto também, né? O Dória, 

mais que o Crivella, surpreendeu um pouco mais, assim. Mas era isso, né? Eranum 

modelo muito mais próximo do que estávamos acostumados de fazer política, de fazer 

eleição, não é? Você tinha os debates marcados e tudo acontecia muito dentro da 

agenda dos políticos. Você [o checador] acompanhava as entrevistas, os debates e os 

eventos de campanha. Os políticos falavam muito mais dentro dos espaços públicos 

mais tradicionais. (CUNHA, 2018) 

 

As eleições de 2018 modificaram, totalmente, esta dinâmica, segundo Ana Rita: 

 

Você teve muito menos debates não teve debate no primeiro turno nem teve debate 

presidencial [no segundo turno]. Então, inclusive “quebrou um pouco a perna da 

gente”, de preparação. Porque nós preparamos para cobrir debates, e não teve. Porque 

teve o principal candidato na corrida eleitoral... Enfim durante isso tudo um candidato 

também estava preso [risos] uma coisa inédita. E isso muda de onde o candidato tá 

falando. No começo quando era o Lula [o candidato] ele falava por cartas, algo bem 

diferente. E, portanto, não ia aos debates. Por um tempo, tivemos debates sem o 

candidato favorito na disputa eleitoral. Por isso, você tinha debates em que você tinha 

o Bolsonaro e outras pessoas que que tinham poucas chances de ir ao segundo turno. 

Então, é diferente o confronto, né? [...] 

E você tinha um outro candidato, Bolsonaro, que falava muito em outros espaços não 

profissionais.  No live do Facebook, nos tweets, então é outro desafio de cobertura. 

Tinha live do Bolsonaro que durava vinte minutos e live que durava duas horas. Então 

é outro ritmo de cobertura e, também, é outro tipo de confrontação. Tivemos poucos 

confrontos entre os candidatos, nenhum confronto entre os candidatos que foram pro 

segundo turno, acho que isso é bem diferente do que a gente tava acostumado antes... 

Em nenhum momento Haddad e Bolsonaro se enfrentaram publicamente 

 

Além desta nova dinâmica, as práticas de relação com o público e com a imprensa por 

parte da campanha do candidato Jair Bolsonaro representaram uma “frustração” e um “novo 

desafio”: 

 

E você tinha um candidato [Jair Bolsonaro] que, como se pode falar isso de forma 

diplomática [pausa], mentia abertamente, né? Ele inventava coisas, que... Eu acho que 

menos que falácia, não é nem falácia: não era só uma questão dele mentir, ele distorcia 

informações, ele inventava informações sem o menor compromisso de provar nada. 

O que eu acho que foi muito representativo do quanto foi complicado nosso trabalho 

nas eleições, foi logo durante a votação do primeiro turno, no domingo de votação, o 

Flávio Bolsonaro [filho de Jair Bolsonaro] publicou no Twitter um vídeo que era uma 

montagem, um vídeo de uma pessoa votando e quando digitava “1” na urna, aparecia 

voto do Haddad. Depois foi desmentido pelo próprio TSE. Era uma montagem: 

inclusive no vídeo em nenhum momento você via a tela e o teclado da urna ao mesmo 
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tempo. O teclado da urna é uma coisa pequena, você pode filmar as duas coisas ao 

mesmo tempo. Existiam vários sinais de montagem. O Flávio Bolsonaro apagou o 

vídeo e justificou-se na rede social dizendo que era importante fiscalizar se havia 

fraude, mas dado o esclarecimento do TSE ele apagou o vídeo. Mas já na segunda-

feira, logo após o resultado do primeiro turno, o Jair deu uma entrevista pra CBN. Na 

entrevista ele menciona o vídeo, e diz que ‘a gente teve problema aí de fraude nas 

urnas’. (CUNHA, 2018) 

 

Ana Rita destaca que faz parte do jogo político tradicional a distorção das informações 

por meio da propaganda – e este seria um campo em que a atuação dos checadores pode 

modificar o comportamento dos candidatos. É neste contexto que se explica a frustração dos 

checadores em lidar com a campanha do candidato Jair Bolsonaro: pela impotência dos 

checadores de fatos em constrangê-lo, com evidências da desinformação, a modificar seu 

comportamento: 

 

É muito complicado lidar com isso, assim, porque sabemos que políticos manipulam 

e distorcem informações pra mostrar um cenário favorável. Como o próprio Haddad, 

que, quando ia mencionar o legado do PT, excluía os últimos anos da Dilma, o final 

do segundo mandato, principalmente o primeiro ano de mandato... Claramente falava 

do legado do PT e excluía a Dilma, que é do PT. Isso é comum em eleição. Os 

candidatos fazem recortes mais favoráveis, mas acho que não tinhamos lidado ainda 

com essa situação de... Disso, de desmentir uma informação e mesmo assim o 

candidato continuar insistindo. Foi complicado. [...] Essa frustração em alguma 

medida sempre acontece, mas nunca de um modo tão forte. Por exemplo, existia uma 

relação que tínhamos com outro candidato que era difícil – acho que em época de 

eleição todo mundo é meio hostil a ser contradito, a falar que errou – é um momento 

competitivo. Foi assim com outros candidatos, independente de direita e esquerda: 

tínhamos dificuldade de conversar com as assessorias, outras mais, outras menos, por 

exemplo. Mas você observava que os candidatos parava de mencionar alguns fatos. 

Mas com o Bolsonaro, não. Com o Bolsonaro não fazia diferença o que você faz, 

quando você mostra claramente que uma coisa está errada. Ele continua falando... É 

o caso da entrevista do Jornal Nacional, em que ele leva um livro que nunca fez parte 

do kit Escola sem Homofobia, e ele continua afirmando, mesmo depois que mostrra 

que a informação não é verdadeira, ele vai lá e mostra o mesmo livro. Então é 

complicado, é um desafio novo: como informar melhor quando você tem um 

presidente que a legitimidade dele vêm do público achar ele está falando a verdade? 

Quando a legitimidade do político vêm dele se mostrar contra um sistema de crenças, 

ele tem que continuar sendo contra. (CUNHA, 2018) 

 

É neste contexto que Ana Rita cita um lema que atribuí à iniciativa de checagem de 

fatos argentina Chequeado: “o trabalho da checagem é para aumentar o custo da mentira” 

(CUNHA, 2018): 

 

Então com os outros políticos nós conseguimos aumentar o custo da mentira, porque 

eles constroém a legitimidade deles pelas pessoas acharem que eles estão falando a 

verdade. Com o Bolsonaro, nós não afetamos, [ele] não se afeta por isso. E aí tá nosso 

desafio: como fazer com que ele se importe em falar a verdade? Ou como fazer com 

que os eleitores dele se importem mais [com a verdade] [risos]? Acho que o desafio é 
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esse. Porque se os eleitores pressionarem, se os seus apoiadores pressionarem, acho 

que ele vai mudar. (CUNHA, 2018) 

 

Outra diferença importante entre as eleições de 2016 e 2018 identificada por Ana Rita 

consiste no aumento de visibilidade do trabalho de checagem de fatos adquirido nas últimas 

eleições, o que consistiria tanto em um “bônus como um ônus”: 

 

Em 2016, uma diferença importante é essa, ninguém sabia que a gente existia, né? Em 

2018 a gente já foi considerado não só como, tanto uma coisa importante, a ser mais 

valorizado, queria falar mais com a gente, como um veículo importante, como 

também um veículo ameaçador. A gente foi considerado como agente de censura [...] 

começamos a sofrer perseguições (CUNHA, 2018) 

 

O Boatos.org, chefiado por Edgard, é “veterano” na cobertura eleitoral – checa boatos 

eleitorais desde 2014. Edgard também observa o aumento da visibilidade do combate à 

desinformação. Mas ele vê com um maior otimismo e uma leitura diferente das eleições de 

2018:  

 

As eleições de 2014 também estavam repletas de fake news, do Aécio, da Dilma... Em 

2018 foi natural que com mais pessoas utilizando de forma plena as redes sociais, 

como o WhatsApp, que tenha tido mais desinformação. A grande diferença, para mim, 

é que houve um grande crescimento no combate à desinformação. Antigamente, 

existiam várias tentativas de deslegitimar o combate às notícias falsas, não era visto 

como um problema (MATSUKI, 2018) 

 

 

3.2.4 A experiência colaborativa com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

 

 

Para Ana Rita, a relação com o TSE foi problemática:  

 

Porque o TSE demorou muito a reagir. Apesar de [o TSE] ter falado muito em se 

preparar para combater as fake news, como quando o Fux [presidente do TSE antes 

do período eleitoral] falou uma frase, que acho até meio absurda: ‘as eleições podem 

ser anuladas se o resultado for manipulado por notícias falsas’ (CUNHA, 2018) 

 

No entanto, a percepção de Ana Rita é que o TSE se preparou muito pouco para agir – 

Ana Rita credita esta falta de preparo não como ignorância da instituição, mas porque o Tribunal 

esperava que tanto a instituição como o processo eleitora não fosse afetado pelo problema, 

apenas os candidatos. Não foi o que aconteceu:  
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houve uma uma enxurrada de vídeos, de pessoas gravando dizendo que tinha 

problema na urna, que tava completando voto, urna que não tava registrando voto. A 

gente recebeu, foi uma enxurrada mesmo, assim, centenas de vídeos falando isso. [...] 

Então resolveram agir, mas acho que tarde demais: marcar uma reunião cinco dias 

antes do segundo turno é realizar uma parceria em termos, não é? (CUNHA, 2018) 

 

Edgard também entende que o Tribunal demorou a agir e comemora: “finalmente o TSE 

se mexeu” e elogiou a celeridade, ainda que tardia, do TSE e, também, do Tribunal Regional 

Eleitoral de Minas Gerais: “agiram de forma muito rápida a partir da comunicação por 

WhatsApp” (MATSUKI, 2018). 

A percepção de Gilmar é parecida:  

 

Apesar do TSE ter feito um convite bacana pra gente e ter ouvido as nossas idéias e 

sugestões, eu achei que foi meio tardio. Achei que foi muito em cima da hora. Foi na 

semana do segundo turno, eu acho. Mas valeu como aprendizado até pra gente 

também e prá ver que o TSE tá aberto pra novas idéias, prá novas idéias (LOPES, 

2018) 

 

A parceria apesar de intempestiva, é vista de forma positiva pela checadora, realizada a 

partir de reunião organizada pelo TSE entre iniciativas de checagem de fatos como a “Lupa, o 

pessoal do Fato ou Fake?, o pessoal do Comprova e o pessoal da Agência Pública [o projeto 

Truco] [posteriormente, Ana Rita corrigiu duas omissões nesta lista: a Boatos.org e o E-

farsas]”.  

A partir da reunião, foram criados dois grupos no WhatsApp; um no qual os repórteres 

das diferentes iniciativas se comunicavam entre si e outro no qual os repórteres se comunicavam 

com o TSE. Este canal de comunicação resolveu um dos principais problemas identificados 

pela equipa da Aos Fatos durante o primeiro turno: a dificuldade em se comunicar com o TSE 

para que tomassem medidas céleres. A colaboração entre as iniciativas de checagem de fatos 

foi bastante produtiva:  

 

No final de semana do primeiro turno, para você ter ideia, produzimos [Aos Fatos] 19 

checagens. [quando passaram a atuar em conjunto] No final de semana do segundo 

turno foram mais de 50 checagens [da Aos Fatos] em conjunto. Dobramos a 

capacidade de checagem, estando todos juntos e evitando repetições de checagens 

(CUNHA, 2018) 

 

Assim, enquanto o final de semana do primeiro turno foi “enlouquecedor” pela 

quantidade de notícias falsas, particularmente pela circulação de notícias falsas sobre fraudes, 

o final de semana do segundo turno foi “mais tranquilo” (CUNHA, 2018). 



49 

 

Gilmar também vê com bons olhos o que chama de força-tarefa dos grupos de 

checagem: 

 

 Criamos um grupinho de WhatsApp no qual confrontávamos as informações e em 48 

horas desmentimos 50 fake news. Nossa hashtag, #checkBR, até onde contabilizamos, 

alcançou mais de 650 mil retweets, sem contar no Facebook e outras redes sociais. 

Foram 50 jornalistas trabalhando juntos, uma coisa inédita no mundo todo (LOPES, 

2018) 

 

Edgard vê com um maior ceticismo o encontro organizado pelo TSE: “foi [mais útil] 

para conhecer os Ministros, os servidores”. Posteriormente, apresenta dois pontos positivos: (a) 

a criação do esforço coletivo no segundo turno que foi um sucesso para diminuir a quantidade 

de fake news e (b) a reunião ter permitido receber um maior suporte do TSE para que estes 

atuassem para coibir fakes news identificadas (MATSUKI, 2018). 

 

 

3.2.5 Entre metodologias e identidades: relacionamento as iniciativas, práticas e 

jornalismo 

 

 

O trabalho colaborativo no segundo turno das eleições de 2018 não é comum entre as 

iniciativas de checagem brasileiras. Existem dificuldades para que os projetos atuem juntos: 

Ana Rita cita o exemplo do Comprova, projeto que tentou replicar o CrossCheck da França e o 

Verificado no México:  

 

[No México] eles conseguiram juntar 93 veículos de informação. Aqui a ideia do 

Comprova era ter alguma coisa parecida, né? Estar todo mundo junto, mas a gente 

teve, de partida, uma dificuldade de chegar a um acordo, e a gente acabou não 

conseguindo chegar a um acordo tão grande como foi o verificado no México [o 

Comprova contou com 24 veículos de mídia, nenhum deles especializados em 

checagem de fatos]. [...] Inicialmente a gente tava participando, mas, enfim, não deu 

certo [risos] por uma série de motivos [...] Mas chegamos a compartilhar checagens 

que o Comprova fez, mas não atuamos juntos com o Comprova. [...] 

É que na verdade nós somos cinco agências de checagem, só três são cadastradas na 

IFCN [Aos Fatos, Lupa e Truco] e duas agências menores [não mencionadas]... 

 

De modo geral, as cooperações entre iniciativas de checagem de fatos parecem ser 

limitadas. Edgard afirma que “problemas logísticos” em atuar em conjunto tornam possíveis 

“super-blocos” de checadores de fatos uma colaboração ineficaz:  
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A Boatos.org fica em Brasília, outras ficam em São Paulo, outras ficam no Rio de 

Janeiro... fica difícil trabalhar em parceria. Além disso, minha disponibilidade é 

limitada pois não trabalho em tempo integral na Boatos.org (MATSUKI, 2018) 

 

Sobre seu processo de checagem e as dificuldades em confirmar ou desmentir fatos, 

Gilmar não tem uma metodologia em etapas, mas uma prática experiente de muitos anos: 

 
É muito difícil provar que algo não existe. Isso é uma das maiores dificuldades. Então, 

você tem que procurar nas afirmativas, nas notícias, se tem alguma prova ou algum 

like que você pode consultar e a partir daí você, você aumentar sua pesquisa. Eu faço 

o seguinte: como a ideia do site é sempre buscar a Internet como ferramenta, eu 

procuro no site de busca, geralmente no Google mesmo e a partir daí eu vou 

aumentando a minha pesquisa. No vídeo você tem que tentar encontrar quem foi que 

publicou primeiro aquele video, a partir de buscas reversas, e ver se não tem outro 

igual ou outro modificado, ou, por exemplo, “O candidato disse tal coisa” e aí você 

tem que ver a entrevista inteira para ver se ele falou isso mesmo ou se ele disse, mas 

foi tirado do contexto. Então é meio complicado de se verificar e aí, então enquanto 

eu tenho alguma dúvida à respeito do assunto, eu não público. Eu prefiro não publicar 

do que acabar publicando no “achômetro” e depois me dar mal.  

[…] 

Acontece algumas vêzes que algum determinado assunto era mentira quando eu 

publiquei, mas depois acabou se tornando verdade e eu faço uma atualização lá e digo 

que essa história não é falsa e, geralmente, acontece quando aparece na internet 

história de que determinada pessoa morreu, por exemplo. Quando àquela notícia foi 

publicada, aquela pessoa não morreu ainda, mas um dia ela vai morrer. Então, quando 

ela morre, eu tenho quer ir lá e fazer uma atualização.  

[…] 

 Uma vez não pude publicar uma checagem por um problema de conexão e acabei 

“escapando”: foi quando surgiu o boato que a Dilma ia nomear o Lula para ministro 

da Casa Civil para que ele ganhasse imunidade parlamentar e evitasse a condenação 

do caso do triplex.[…] Eu entrei em contato com vários assessors da Dilma e eles me 

falaram: “Não essa estória aí não tem o menor cabimento. Ela não vai nomear. Então 

eu ia publicar falando que o que estava circulando era mentira. Não é que ela nomeou 

(risos)? E foi um dos ministros que ficou menos tempo na história. Ficou menos de 

uma hora e já teve que sair (risos). (LOPES, 2018) 

 

Tais práticas são adequadas à sua visão para o E-farsas:  

 

A minha ideia nunca foi transformar o site [E-farsas] em um site político. A ideia 

sempre foi a de mostrar que qualquer um pode pesquisar, até eu, que era pedreiro, 

pode pesquisar e descobrir que alguma coisa é verdade ou mentira antes de 

compartilhar, usando a Internet como ferramenta para desmentir. (LOPES, 2018) 

 

Ana Rita explica a metodologia em etapas utilizada pela Aos Fatos:  

 

Selecionamos uma declaração de uma pessoa pública que seja relevante pro debate 

público. Só checamos fatos, não checamos opinião ou promessas políticas (estas não 

tem como checar, porque não aconteceu). Após a seleção, procuramos a fonte original 

daquela informação, se ela existe ou não existe. Caso a fonte utilizada pela pessoa 

pública não seja oficial, iremos procurar fontes oficiais – numa afirmação sobre 

inflação, por exemplo, iremos consultar os índices do IBGE ou da FGV – e também 

procuramos fontes secundárias sobre aquele tema. A ideia é contextualizar ao máximo 
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aquela informação. Então classificamos a declaração em um dos nossos sete selos: 

verdadeiro, falso e suas variações, como exagerado, impreciso ou contraditório. [...] 

O mesmo funciona quando vamos fazer um debunk: utilizamos umas métricas para 

saber o que “debuncar”, nem tudo que está na rede social a gente analisa, até pelo 

risco de dar relevância a uma informação falsa pouco difundida. Utilizamos como 

métrica também o nosso canal no Whatsapp: quando era algo muito pedido, nós 

checamos. 

A nossa rotina de preparação e de pauta tem três fases: planejamento para pautas 

futuras, planejamento de longo prazo e planejamento das pautas da semana. Você se 

prepara com o máximo de planejamento, mas tem que ter uma flexibilidade porque às 

vezes a pauta da semana muda. Por isso, tentamos monitorar um pouco os sites que 

costumam ser fontes de notícias falsas, para ficar sabendo o que está circulando. 

(CUNHA, 2018) 

 

 É possível observar práticas consideravelmente diferentes quanto ao processo de 

checagem. Estas diferenças práticas fundamentam certas distinções. Edgard e Gilmar se 

identificam como checadores de fatos e vêem suas iniciativas como iniciativas de checagem de 

fatos. O E-farsas, inclusive, pretende ingressar na IFCN e se vê como pioneiro, na Internet 

brasileira, não apenas no combate à disseminação de boatos e rumores, mas no combate à 

desinformação como um todo, inclusive na checagem de fatos: “Eu tenho muito orgulho de ter 

iniciado [a checagem de fatos no Brasil] e de, agora, ter mais gente fazendo isso” (LOPES, 

2018). Gilmar também afirma: 

 

É, o interessante é que como o E-farsas é o mais antigo [iniciativa] em funcionamento 

no Brasil, é legal ver que as outras agências respeitam, inclusive eles até citam nas 

pesquisas deles e, inclusive, quando eu já tenha pesquisado alguma coisa, eles citam 

que o Efarsas já pesquisou, publicou sobre isso. (LOPES, 2018) 

 

Ana Rita, no entanto, reconhece o trabalho pioneiro do E-farsas, mas faz distinções 

profissionais significativas: 

 

Na checagem a gente tem dois tipos de processo de checagem: tem a checagem de 

fatos, que é checagem de discursos de pessoas públicas, que é uma coisa, ficar 

checando a fala e classificando as falas importantes de pessoas públicas; e tem outro 

que, em inglês eles usam a palavra debunking. O fact-checking é a checagem de 

discurso e o debunking é você desmentir informações falsas, que não necessariamente, 

enfim, não é uma declaração. Então o pessoal do Boatos e do Farpas trabalham com 

debunking [risos] há muito mais tempo que a gente. É uma iniciativa bem pioneira de 

fazer isso aqui no Brasil e, enfim, fazem muito bem. (CUNHA, 2018) 

 

Por outro lado, o reconhecimento profissional da própria checagem de fatos, ainda que 

nos moldes intercionalizados do Aos Fatos, é uma questão em aberto, reconhece Ana Rita: 
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Já ouvi [de outros jornalistas] também críticas à checagem como um competidor de 

recursos, principalmente agora depois que rolou eleições. As agências ganharam uma 

atenção até muito maior do que a gente imaginava que fosse ter. Enfim, como tudo 

que aparece e tá na moda, tem muita gente que desconfia mais, então tem colegas que 

olharam como se a gente tivesse querendo reinventar a roda, né? E enxergaram com 

desconfiança a checagem como se a nossa proposta fosse dizer ‘não, é assim que se 

faz jornalismo’, que eu acho que não tem nada a ver, mas muita gente elogiou, assim. 

Eu acho que é meio dividido. Eu acho que tem um consenso, que é de ser [a checagem 

de fatos] interessante, importante. E tem alguns grupos minoritários que veem como 

uma competição com o jornalismo tradicional. Eu não acho que essa é a visão 

majoritária, não, mas tem essa visão entre os profissionais. [...] 

 

Dentro do jornalismo tem essa divisão,  não é só com as agência de checagem de fatos, 

que é assim, existe o ‘jornalismo de verdade’, da grande reportagem vários meses 

apurando uma coisa, investigando, e tal –  e tem as outras coisas. [risos] Então quem 

ache que não fazemos jornalismo porque fazemos só coisas pontuais ali, a gente não 

tem essa coisa investigativa, né? O que também não é verdade. (CUNHA, 2018) 

 

 

3.2.6 Fake news ou desinformação?  

 

 
Fake news é um termo problemático. Surge a partir da democratização do acesso na 

produção e distribuição em massa de conteúdo, como um efeito colateral das 

possibilidades econômicas (pela publicidade) e de manipulação política [...]Eu prefiro 

o termo desinformação, porque nem toda desinformação está no formato de notícia 

falsa, principalmente no consumo pelo WhatsApp e Youtube, como informes e 

memes, nem sempre com esse formato noticioso. Talvez nem seja o mais 

problemático. [...] É importante diferenciar a invenção de informação e o erro de 

coletar informações, como ocorre no jornalismo. [...]E os diferentes significados que 

existem acabam sendo usados para fins que favorecem a própria desinformação, como 

faz Trump ou Bolsonaro, para criticar seus adversários e o papel da imprensa 

(CUNHA, 2018) 

 

O problema de boatos e notícias falsos é antigo. Da fundação da república. O debate 

público importou o termo numa concepção limitada, para falar apenas de notícias 

falsas com uma alta velocidade de circulação e uma alta capacidade de difusão nas 

redes sociais. Mas o problema de desinformação é muito maior, o termo fake news é 

muito limitado para entender o fenômeno como um todo (CUNHA, 2018)  

 

Quando Gilmar iniciou o E-farsas, não era com o propósito de checar fatos:  

 

Quando eu comecei o site nem tinha nome para isso; eu colocava lenda digital, boato 

digital. Comecei assim, com esta nomenclatura, e só depois, com esta definição de 

fake news cunhada depois das eleições do Trump é que passei a chamar de fake news 

– mas continuo chamando também de farsa e de boato digital. 

 

 Do mesmo modo, acompanhou com interesse a profissão de checagem de fatos:  
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Não existia, não é? A princípio, eu até pensava que já era uma função jornalística. O 

jornalista é obrigado a citar e checar os fatos. Dá a impressão que só agora estão [os 

jornalistas] checando, mas não é: agora eles [os jornalistas] checam as notícias já em 

circulação. A função do jornalista [de checagem de fatos] é levantar determinada 

situação e verificar se aquilo é verdade ou não e a partir daí gerar notícia. Agora muitas 

agências de checagem estão atuando agora. Perceberam que elas tem que fazer o que 

o E-farsas já faz a muito tempo, que é pegar a notícia que já existente e checar se ela 

é verdadeira ou não. Então este termo [checagem de fatos] veio a calhar. 

 

Gilmar vê as fake news como fenômeno antigo na Internet:  

 

As pessoas que trabalham com Internet, elas tem essa impressão de que tem muito 

mais fake news agora do que tinha antigamente. De fato, nessa última eleição foi uma 

coisa absurda, mas não é de agora, sempre teve. [Só que] agora tem mais gente de 

olho nisso. 

 

Os entrevistados, além de identificarem o problema como algo maior que as fake news, 

mas sim diversas modalidades de desinformação, apontam para as dificuldades em enfrentar 

esta desinformação. 

Para combater de forma eficaz e a longo prazo, entendem os três entrevistados, o foco 

deve ir além da checagem de fatos. A melhor solução seria  a educação midiática (media 

literacy) (CUNHA, 2018; LOPES, 2018; MATSUKI, 2018).  

A checagem de fatos é importante por promover a transparência e servir para restaurar 

a confiança na mídia (CUNHA, 2018). O problema são suas limitações de alcance. Como fala 

Ana Rita, é preciso ir além do “círculo vermelho” (expressão da iniciativa Verificado): 

“acabamos falando para quem já tem interesse em saber as cosias. O jornalismo tem que ir além 

deste círculo” (CUNHA, 2018): “A desinformação é muito mais sintoma do que causa. Quando 

nos colocam como ‘salvadores’ tem a ver com a percepção de que os problemas em si são as 

notícias falsas; mas fatores como são a falta de noticiários com conteúdo local e a intensa 

polarização política, que não permite o diálogo” (CUNHA, 2018) 

Tanto Gilmar como Edgard veem com receio certas iniciativas de regulação “eu não 

vejo com bons olhos, por exemplo, o Estado intervindo” (LOPES, 2018) e veem com receio as 

possibilidades de intervenção privada: 

 

 
Quando o Facebook anunciou que ia comecar a se intrometer nas comunicações, eu 

achei isso meio ruim, porque assim, eu acho que o Facebook não tinha que se meter 

com isso. Eu acho que é um lugar onde você coloca a notícia né. Ela não é a 

divulgadora da notícia propriamente dita. mas eles até estão tentando alguns modelos 

também, não conseguiram até agora redizir isso né. O que eles estão fazendo é 

também pegar no bolso e excluir contas e redes falsas que espalham essas notícias. Já 
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é um bom caminho, mas eu acho que não pode intervir direto na liberdade  de você 

publicar o que você quiser (LOPES, 2018) 
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Considerações Finais 

 

 
[...] entendemos as notícias falsas menos como um ataque externo ao 

jornalismo e à sua credibilidade, e mais como inserção de novos agentes no 

cenário complexo da prática jornalística, que envolve tecnologias, fontes de 

informação, anunciantes, empresas midiáticas, audiência, formuladores de 

políticas públicas e críticos. (ROXO e MELO, 2018) 

 

A partir da revisão de literatura realizada no capítulo 1, identificamos que as fake news, 

enquanto objeto de estudo, são de difícil definição. A existência de diferentes definições não é 

um problema em si, mas ele emerge quando a diversidade conceitual das fake news apresenta 

uma amplitude de fenômenos bastante diversos entre si. Adicionalmente, descreveu o interesse 

em regular a questão das fake news, por razões legítimas, e as possíveis configurações que estas 

estratégias regulatórias podem assumir, seja através de intervenções estatais diretas ou pela 

ampliação dos mecanismos de regulação privada das plataformas de redes sociais. Finalmente, 

o referido capítulo apresentou os riscos que estas regulações podem oferecer para a garantia de 

direitos individuais, especificamente a liberdade de expressão e a privacidade. 

Diante deste quadro, o capítulo 2 apresentou o desenvolvimento da checagem de fatos 

enquanto movimento profissional global inserido dentro do jornalismo, buscando nele sua 

legitimação e, ao mesmo tempo, buscando reformar este campo. O movimento parece ter sido 

bem-sucedido em dois níveis, com a difusão global das iniciativas de checagem de fatos e com 

a constituição de acordos e entendimentos comuns em meio à diversidade profissional, de 

objetivos e de práticas entre estas iniciativas. 

O capítulo 3 apresenta um breve panorama das iniciativas de checagem de fatos 

brasileiras, apresentando um quadro homólogo aos identificados por Graves (2018) e Lowrey 

(2017), ainda que com suas especificidades locais, e, em seguida, apresentou as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com três checadores de fatos, organizado por tópicos temáticos em 

suas falas.  

Dado o exposto, a presente monografia possui três conclusões: 

 

1. As iniciativas de checagem de fatos no Brasil aparentam estar integradas com 

as principais iniciativas e fórums globais de combate à desinformação e 

apresentam uma certa variação em suas práticas, metodologias e objetivos que, 
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todavia, não limitam suas possibilidades de cooperação, atuação ou 

legitimidade; 

2. A elaboração soluções e estratégias adequadas para lidar com um problema deve 

contar com uma visão clara e precisa sobre o que constitui este problema, 

compartilhada por suas partes interessadas. Não é este o caso das fake news: 

iniciativas regulatórias para combater notícias inteiramente fabricadas e 

disseminadas nas redes sociais não pode ser a mesma para combater memes ou 

conteúdos audiovisuais tirados de seu contexto. Neste sentido, a implementação 

a curto-prazo de legislações, regulações e políticas públicas para enfrentar o 

problema tenderá a apresentar maiores riscos aos direitos e liberdades dos 

cidadãos, abrindo espaço para a censura, além de outras falhas regulatórias; 

3. Ao invés de buscar enfrentar o problema das fake news, juristas, legisladores, 

reguladores e atores da mídia devem enfrentar o problema da desinformação, 

evitando soluções que coloquem riscos ao direito à liberdade de expressão e ao 

direito à privacidade; como, por exemplo, com estratégias de promoção de 

transparência da mídia e educação midiática. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de perguntas para entrevistas  

 

1. Dados biográficos básicos (nome, idade, cargo e organização, formação acadêmica, 

experiência profissional) 

2. Há quanto tempo você trabalha com checagem de fatos?  

a. (follow-up)   Como você passou a trabalhar com checagem de fatos?  

b. (follow-up)   Motivações 

c. (follow-up) Você considera que é uma experiência muito diferente de atividades 

prévias?  

d. (follow-up)  Quais foram as maiores dificuldades e adaptações neste trabalho? 

e. (follow-up) Como o trabalho de checagem de fatos é visto por outros 

profissionais da mídia? 

f. (follow-up)  Como é trabalhar na [agência]? Como é a sua rotina? 

3. O que é, para você, ‘fake news’? 

4. Como é o processo de checagem?  

(follow-up)   O que mais demanda tempo?  

(follow-up) Como são escolhidas as notícias a serem checadas? Existem notícias mais 

fáceis e notícias mais díficeis em se checar? 

5. Você enxerga soluções possíveis para o problema das fake news?  

(follow-up) Quais soluções institucionais, como políticas públicas e regulações, você 

considera importante para mitigar o problema? 

            (follow-up) O quão importante é a checagem, na sua visão, para combater às fake news? 

6. Como foi atuar nas últimas Eleições? O que mais te surpreendeu? 

            (follow-up) Como foi lidar com o TSE e outras instituições?  

            (follow-up) Houveram reações e/ou contatos com candidatos ou sites de notícias? 

7. Como costuma ser a postura dos “checados” diante das checagens? Houve casos em que 

foi necessária retratação? Houveram ameaças de ações judiciais? 

8. Você considera que há peculiaridades brasileiras na checagem de fatos ou é similar com 

outros países? 

9. Considerando que muitas notícias falsas são extremamente "viralizadas", como alcançar 

o público? Como fazer a checagem dos fatos superar a notícia falsa? 
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10. Você costuma lidar com outras agências de checagem de fatos? Existem parcerias? Há 

alguma relação da [agência] com organizações internacionais? 

11. Como você vê o futuro da checagem de fatos e do combate às fake news? 

12. Quais são as maiores dificuldades em se fazer checagem de fatos? 

 

 

 

 

 


