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Mentira nos tempos de internet:
a viralização de boatos na era das redes sociais
Vincent Matheus Sesering1
Maria Elisa Máximo2

Resumo: Por que se codmpartilha tanto boato nas redes sociais? Existe um aumento da presença de
factóides na era digital em relação a uma “era analógica” do jornalismo? Se sim, quais características
do ciberjornalismo abriram espaço para esta proliferação? Este artigo surge a partir de uma pesquisa
realizada no segundo semestre de 2016 e que partia de algumas destas perguntas acima. Tais
questionamentos me levam não só a explorar o aumento da presença de boatos, factóides e mentiras
nas redes, mas a buscar quais as relações desse aumento, se é que ele existe, com o modo de fazer
jornalismo depois da internet e, principalmente, depois da web 2.0. A pesquisa, que culminou em um
trabalho mais extenso que este, foi sistematizada a partir da busca de definições de verdade, mentira,
objetividade, da busca por boatos e principalmente da categorização dos tipos de boatos para tentar
descobrir se a maneira que eles surgem tinha qualquer ligação com o ciberjornalismo.
Palavras-chave: Boatos. Ciberjornalismo. Objetividade. Facebook. Pós-verdade.

Introdução
Este artigo consiste numa sistematização da pesquisa realizada para o meu Trabalho
de Conclusão do Curso de Jornalismo do IELUSC, defendido em 2016. Tal pesquisa partiu
de um questionamento sobre a proliferação de boatos nas redes sociais, tendo como pano de
fundo a seguinte questão norteadora: como as rotinas do ciberjornalismo contribuem para
uma proliferação maior de mentiras na rede?
Partindo de uma pesquisa bibliográfica com foco em obras clássicas do meio
jornalístico - especificamente Ideologia e técnica da notícia (Lage, 2001) e O segredo da
pirâmide (Genro Filho, 1987) - e no livro Ciberjornalismo (Swchwingel, 2012), foi possível
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pensar verdade jornalística não como uma ferramenta do repórter, mas como objetivo
alcançado a partir de um processo. Ou seja, assim como ocorre com o método científico, a
verdade por trás de todas as perspectivas de determinado fato não seria uma ferramenta à
disposição do profissional, mas sim algo progressivamente construído por meio do processo
de apuração. E a objetividade, mesmo que seja inalcançável de acordo com um consenso dos
estudos da área, deve ser um ideal a ser buscado em qualquer cobertura.
No contexto do ciberjornalismo especificamente, além das características definidoras
destacadas por Schwingel - a hipertextualidade, a customização, a memória, a atualização
constante - é importante destacar que a internet causou uma “democratização súbita” da
produção jornalística. Em um lugar em que jornais consagrados e antigos lutam pelos
mesmos espaços que blogs e sites novos - que não necessariamente têm qualquer pretensão
de objetividade - os métodos de produção jornalística mudaram completamente. Mesmo que
a oportunidade de aparecer e gerar conteúdo noticioso tenha expandido para qualquer um,
contudo, vale deixar claro que muitos dos jornalões já tarimbados não começam do zero no
ambiente online. Pelo contrário. Entram com um capital social pregresso já bem estabelecido.
Da perspectiva do receptor, o que ocorre é um oceano de informações que paradoxalmente
acabam por deixá-lo desinformado. E é aqui que entra a importância do papel jornalístico de
informar e de explicar temas complexos.
Em busca de definições trabalháveis de verdade ou mentira - com bases bibliográficas
em Verdade e mentira no sentido extra-moral (Nietzsche, 1873), A ordem do discurso
(Foucault, 1970) e Um monte de mentiras (Barnes, 1994) - o conceito mais interessante para
o trabalho foi a da chamada pós-verdade. Palavra do ano 2016 escolhida pelo dicionário
britânico de Oxford, pode ser caracterizada como a situação em que a emoção se torna mais
importante que o fato em si. Se o acontecimento é ou não verdadeiro, pouco importa, já que
ele invariavelmente acaba gerando consequências de uma verdade.
A gênese da pesquisa se deu por volta da reta final das eleições presidenciais de 2014.
No Twitter e no Facebook, boatos surgiam de todos os espectros políticos e eram usados por
eleitores para justificar escolhas. A efervescência política não cessou mesmo depois do pleito,
contudo. Pelo contrário. Com o país afundando em uma crescente crise financeira ao longo de
2015 e com o agravamento da crise política ao longo daquele mesmo ano, a frequência de
boatos pareceu aumentar.
Pensando na escolha de exemplos pudessem ilustrar o tipo de boato que
frequentemente surge na rede, decidi partir de alguns casos que foram emblemáticos e muitos
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discutidos: como o caso da empreendedora Bel Pesce, cujo currículo inflado ganhou força
depois de passar pela imprensa; e a falsa citação do procurador Deltan Dallagnol, que
apresentou à imprensa a suspeita de corrupção contra o ex-presidente Lula. Mas, além destes
e até mesmo para fugir de um possível viés, analisei diversos conteúdos de sites
especializados em desvendar boatos na internet. Trabalhei principalmente com o E-Farsas e
com o Boatos.org, os dois mais presentes na internet brasileira, mas também analisei
postagens do norte-americano Snopes.com. A metodologia de escolha se baseou em estudos
comparativos entre os boatos, o que culminou em algumas categorias de análise. O objetivo
foi o de criar categorias que pudessem gerar um entendimento não só de por que eles são
criados, mas também descobrir por que são compartilhados.

1. Distorções, sensacionalismos, assessorias acidentais, correlações e
teorias conspiratórias
Conectados ou não com a falta de apuração dos veículos, o que os diferencia esses
“boatos” é a maneira como eles surgem e como são espalhados. Nesse sentido, as quatro
categorias criadas para a análise são: a distorção de depoimentos ou de testemunhos; o
aproveitamento da falta de apuração em alguns veículos para objetivos diversos; a falsa
correlação de dados ou de fatos já comprovados para fortalecer uma narrativa; e a teoria da
conspiração, tipo que não está necessariamente conectado à imprensa, mas que traz algumas
características importantes presentes em outras categorias.

1.1 Distorção de discurso: a frase nunca dita pelo procurador da lava jato
Surge quando parte da imprensa réplica algo distorcido ou inventado a partir de um
princípio real. Comum quando alguém ou algum blog que, normalmente livre da suposta
obrigação da imparcialidade, distorce um fato ou uma fala que passa a ser replicado por
jornais e blogs jornalísticos sem a verificação necessária. A distorção também acontece com
o uso de imagens ou vídeos fora de contexto. A principal característica aqui é o exagero, que
às vezes pode parecer plausível dependendo da ideologia e da perspectiva do receptor.
Em 14 de setembro de 2016, Deltan Dallagnol, então procurador da operação LavaJato no Ministério Público Federal, fez uma apresentação denunciando formalmente o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-primeira dama Marisa Letícia. Entre as evidências
da relação de Lula com o esquema está um apartamento na cidade do Guarujá que seria dele
segundo a denúncia. Como não existe documentação comprovando isso, um outro
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procurador, Roberson Pozzobon, explicou, neste mesmo dia, a uma reportagem3 do G1: “Em
se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de se manter as
aparências de licitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no
papel do apartamento. Pois, justamente, o fato de ele não configurar como proprietários do
triplex, da cobertura em Guaruja, é uma forma de ocultação de dissimulação da verdadeira
propriedade”
Na mesma reportagem é possível notar que, paralelo a isso, Dallagnol, afirmou no
início da apresentação que: “Provas são pedaços da realidade, que geram convicção sobre um
determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e todas essas provas analisadas como
num quebra-cabeça permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema
criminoso identificado na Lava Jato”. E também, ao fim da apresentação: “Dentro das
evidências que nós coletamos, a nossa convicção, com base em tudo que nos expusemos, é
que Lula continuou tendo proeminência nesse esquema, continuou sendo líder nesse esquema
mesmo depois dele ter saído do governo”
No mesmo dia, uma postagem4 curta do blog Conexão Jornalismo intitulada “Não
temos como provar. Mas temos convicção” questionava o porquê de um posicionamento
como este do Ministério Público. Aliado a isso, o post no Facebook que dizia: “E assim se faz
Justiça no Brasil: o procurador federal convoca a imprensa e assim sustenta uma denúncia
contra Lula: ‘Não temos como provar. Mas temos convicção!’”

3Disponível

em
<http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/09/mpf-denuncia-lula-marisa-e-mais-seis-na-operacao-lavajato.html> Acesso em: 26 nov. 2016.
4 Disponível em
<http://www.conexaojornalismo.com.br/colunas/politica/brasil/nao-temos-como-provar.-mas-temos-conviccao-7345073> Acesso em: 26 nov. 2016.
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Por mais sentido que faça questionar a falta de evidências físicas que apontem ao
crime de ocultação de patrimônio, o título leva claramente ao erro. No mesmo dia, dois
grandes blogs que têm um viés “pró-Lula” repercutiram a frase que nunca foi dita: o
Pragmatismo Político (14/09/2016), em matéria6 assinada pela editoria do site chegou a dizer
“Foi quando o procurador Roberson Henrique Pozzobon afirmou: ‘Não temos como provar,
mas temos convicção’”. O blog Diário do Centro do Mundo (14/09/2016) também replicou a
citação falsa em um artigo7 do jornalista Kiko Nogueira que atualmente ostenta um aviso
“Este artigo foi atualizado. A frase do procurador Deltan Dallagnol, dita à GloboNews, é:
‘Provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou
hipótese’. Ou seja, continua enrolando”. O Buzzfeed publicou, no dia seguinte (15/09/2016),
uma matéria8 explicando todo o caso da replicação da frase falsa. A citação chegou a viralizar
no Facebook e no Twitter, onde hashtags como #NãoTenhoComoProvar9 brincavam com o
absurdo da suposta fala.
É um caso que deixa claro um processo de distorção possivelmente gerado a partir de
um viés de quem noticiou no blog Conexão Jornalismo. A partir de uma fala extensa e
relativamente complexa dos procuradores, não só trechos foram tirados do contexto como
5

Disponível em <https://www.facebook.com/conexaojornalismo/posts/787113278058706> Acesso em: 26 nov. 2016.
Disponível em <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/09/denuncia-contra-lula-nao-temos-como-provar-mastemos-conviccao.html> Acesso em: 26 nov. 2016.
7 Disponível em <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/nao-temos-provas-mas-conviccao-o-powerpoint-de-dallagnolnos-jogou-de-vez-no-paraguai-por-kiko-nogueira/> Acesso em: 26 nov. 2016.
8 Disponível em
<https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/provas-conviccao-lula-lava-jato?utm_term=.bo5qR8kPl#.lsBymvzgA> Acesso
em: 26 nov. 2016.
9 Disponível em <https://twitter.com/hashtag/N%C3%A3oTenhoComoProvar?src=hash> Acesso em: 26 nov. 2016.
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transformados em uma frase que não foi dita. Processos similares acontecem para além das
aspas, como por exemplo distorções de acontecimentos que naturalmente acontecem quando
se ouve só uma perspectiva no momento de apuração.

1.2 Falta de apuração como ferramenta pelo sujeito da notícia: o currículo
inflado de Bel Pesce
Por mais que a falta de apuração esteja direta e indiretamente conectada à rotina dos
jornais que replicam distorções e falsas correlações, esta categoria tenta analisar casos em que
um ou mais sujeitos do acontecimento acabam sendo beneficiados pela negligência ou
desconhecimento dos profissionais. São casos em que, deliberadamente ou não, a perspectiva
da imprensa ou a falta de entendimento atendem a interesses externos.
O caso que opto por decupar aqui é sobre a construção da persona pública de Bel
Pesce, que desafiou a linha tênue entre jornalismo e assessoria de imprensa. Um exemplo de
como passividade em relação à apuração e a abordagem otimista dos veículos geram
benefício direto para uma empresária. De acordo com a categorização, nesta categoria podem
ser pensados também os casos em que a passividade de veículos jornalísticos em relação à
apuração em certos tipos de matéria deixa espaço para que envolvidos tirem vantagem disso.
Paulistana, 29, Isabel Pesce Mattos mudou-se para Massachusetts para estudar no
MIT com 17 anos. Lá, formou-se - tem dois majors: um em Engenharia Elétrica e Ciência da
Computação, outro em Administração. Também estudou ao longo dos quatro anos economia
e matemática. O sistema norte-americano permite que o acadêmico entre na universidade e
escolha as áreas de estudo em que deseja formação. Majors são áreas maiores de estudo em
que se conseguem diplomas específicos e minors são como disciplinas optativas, de interesse
pessoal. Ao longo do seu tempo de estudos, ela participou de experiências e estágios não
remunerados em empresas como Google e Microsoft. Mudou-se para a Califórnia, onde
trabalhou para uma empresa de vídeos chamada Ooyala liderando uma equipe de
engenheiros. Em 201110, depois de ter saído da Ooyala, entrou para o time da Lemon, uma
startup do Vale do Silício. Foi nesta época que começou a se formar a imagem da jovem e
prodigiosa empreendedora brasileira.
Entrevistada pelo empresário brasileiro Flávio Augusto, fundador de diversas
empresas e atualmente por trás do grupo Geração de Valor, que entre outras coisas possui
10

Disponível em
<http://thenextweb.com/la/2011/12/10/meet-isabel-this-23-year-old-entrepreneur-dropped-google-and-mit-for-lemon/>
Acesso em: 26 nov. 2016.
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uma escola de negócios que tem como principal método de aprendizado o estudo de caso de
empreendedores. O vídeo11 publicado em 14 de setembro de 2011 parece ser o responsável
por algumas das lendas que surgiram em volta dela, como as cinco formações no MIT,
fortalecida no trecho inicial, quando Flávio a apresenta: "ela se formou em engenharia
elétrica.. ó, me ajuda, computação, administração, matemática, economia também..."
Ainda nos EUA, escreveu seu primeiro livro “A Menina do Vale - Como o
Empreendedorismo Pode Mudar Sua Vida”. Em junho de 2012, foi entrevistada pelo portal
UOL, que falou sobre ela ter fundado a Lemon e sobre as cinco graduações. Bel foi
entrevistada também pela Istoé, em abril de 2013. A matéria12 diz que ela “trabalhou no
Google e na Microsoft e montou sua própria empresa, a Lemon”. Na época, ela fundou a
própria escola de empreendedorismo, a FazInova e preparava o lançamento do segundo livro,
“A Menina do Vale 2 - Seja um Empreendedor Responsável e Saia na Frente”, financiado por
uma plataforma de financiamento coletivo.
Ao longo do tempo, o fato dela ter feito estágios em grandes empresas se tornou
“trabalhou em empresas como Google e Microsoft; os 2 majors e 3 minors se tornaram
“cinco diplomas no MIT”, ou “cinco graduações” e a participação na Lemon Wallet acabou
transfigurada em “startup fundada por brasileira”. Foi em agosto de 2016 que esse histórico
passou a ser questionado, depois de uma tentativa de utilizar o financiamento coletivo para
abrir uma lanchonete em São Paulo ao lado do vencedor do reality show MasterChef,
Leonardo Young e do blogueiro José Soares. O fato de três pessoas financeiramente
abastadas fazerem uso de um financiamento coletivo para abrir uma “hamburgueria gourmet”
gerou discussões e críticas online, apesar de ter conseguido levantar mais de R$ 10 mil em
poucas horas. Não se sabe a razão do foco ter caído sobre ela, mas a partir daí, a biografia de
Bel virou tema de discussão. Em um texto com mais de três mil recomendações no
Medium13, o blogueiro cearense Israel Nobre, fez uma espécie de dossiê de Bel. O texto que,
segundo o ele, tirou o seu site do ar por conta da quantidade de acessos, viralizou.
É preciso deixar claro que as distorções e interpretações duvidosas não têm como alvo
das críticas Bel Pesce, especificamente. O chamado “empreendedorismo de palco” é uma
prática comum, tanto por empreendedores que têm históricos de absoluto sucesso, como por
empreendedores que lucram apenas sobre supostas histórias de sucesso. E, se verdade,
11

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=QpJMT9cUaP8> Acesso em: 26 nov. 2016.
Disponível em
<http://istoe.com.br/288426_NINGUEM+FAZ+SUCESSO+SEM+QUEBRAR+A+CARA+/> Acesso em: 26 nov. 2016.
13 Disponível em
<https://medium.com/@izzynobre_24233/bel-pesce-e-o-empreendedorismo-de-palco-porque-a-menina-do-valen%C3%A3o-vale-tanto-assim-da9e0c917844#.r3lst38fp> Acesso em: 26 nov. 2016.
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mentira, objetividade já são termos com definições abertas, “sucesso” também não pode ser
resumido de maneira simplória. Se ela não tivesse nenhum talento, dificilmente conseguiria
uma bolsa no MIT ou posições privilegiadas dentro das empresas onde trabalhou. O alvo aqui
é uma imprensa passiva que não fez questionamentos básicos: “Como alguém tem cinco
diplomas do MIT em apenas quatro anos?”; “Por que alguém funda uma empresa que recebeu
um aporte de US$ 8 bilhões14 e não recebe sequer uma parte do dinheiro?”. A falta de
apuração pode ter sido por falta de conhecimento básico, falta de interesse ou por uma cultura
que endeusa o típico empreendedorismo norte-americano ou que fortalece mitos como o da
meritocracia.
Em setembro de 2016, dias depois do texto de Nobre, Bel Pesce lançou sua resposta,
explicando o próprio lado em todas as acusações sem citar especificamente o texto original
dele. Também no Medium15 ela esclareceu fatos curiosos como Engenharia Elétrica e Ciência
da Computação ser apenas uma especialização - um major - e também deixou mais claro o
extenso trabalho dentro da Lemon juntamente com uma equipe considerável. Sua biografia
dentro do site passou por mudanças depois da polêmica. Com o recurso Wayback Machine da
organização Internet Archive é possível comparar versões de 29 de agosto de 2016 com a
atual. Já no primeiro parágrafo é possível perceber mudanças e adaptações sobre sua
formação e sobre o seu papel dentro da Lemon.

14Disponível

em <https://techcrunch.com/2012/06/12/mobile-money-management-app-lemon-launches-digital-wallet-closes8-million-seriesa/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_conte
nt=Google+Reader> Acesso em: 26 nov. 2016.
15 Disponível em
<https://medium.com/@belpesce/a-verdade-sobre-bel-pesce-82c706e16b4a#.qteph9r5p> Acesso em: 26 nov. 2016.
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17

No lado da imprensa, na entrevista da IstoÉ citada anteriormente, Bel permanece
como dona da empresa, mas em dois posts de junho de 2012 no UOL, informações foram
atualizadas.

18

16

Disponível em <https://web.archive.org/web/20160829122530/https://www.belpesce.com.br/sobre> Acesso em: 26 nov.
2016.
17 Disponível em <https://www.belpesce.com.br/sobre> Acesso em: 26 nov. 2016.
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Na matéria que mostra as 10 dicas para empreender, a versão original 19afirmava, no

seu segundo parágrafo: “Graduou-se em vários cursos: engenharia elétrica, ciências da
computação, administração, economia e matemática. Mudou-se para o Vale, onde trabalhou
para gigantes como Google, Microsoft e agora fundou sua empresa, a Lemon, de aplicativos
de finanças pessoais”. Mas, atualmente, além da alteração, existe uma correção destacando a
mudança nas informações.

20

A atualização é do dia 5 de setembro de 2016, mesmo dia em que Wences Casares,
fundador da Lemon, esclareceu no Twitter a posição de Bel Pesce dentro da start-up.
Segundo ele, Isabel se juntou à Lemon em agosto de 2011, um mês depois da fundação e
também afirmou que ela pode sim ser considerada parte do time de fundação da empresa.

18

Disponível em
<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/06/01/conheca-a-historia-de-bel-pesce-a-menina-que-conquistou-o-valedo-silicio.htm> Acesso em: 26 nov. 2016.
19 Disponível em
<https://web.archive.org/web/20160118065836/http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/06/01/talento-brasileironos-eua-bel-pesce-da-10-dicas-para-empreender-com-sucesso.htm> Acesso em: 26 nov. 2016.
20 Disponível em
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1.3 Correlações estranhas: a biografia multifacetada de Rafaela Silva
A terceira categoria comum encontrada nas minhas pesquisas é a da correlação
estranha, correlação forçada ou até falsa correlação. Aqui, diferente do anterior, não se vê
uma notória falta de apuração por parte de veículos ou especialistas, visto que o que
caracteriza um caso desses é normalmente a junção de dois ou mais fatos e o entendimento de
que ambos estão relacionados um ao outro. Os casos dentro deste grupo são comuns no
campo econômico, principalmente, no mercado financeiro, mas mesmo que a economia seja
um terreno frutífero para isso pela quantidade de agentes conectados e pela infinidade de
variáveis presentes, não é só ali que as conexões são vistas. Um caso emblemático e que até
mesmo levantou o interesse de um veículo jornalístico sobre o tema foi o da judoca Rafaela
Silva, primeira brasileira a conquistar o ouro nas Olimpíadas do Rio 2016. Em 8 de agosto,
Rafaela subiu ao pódio e neste mesmo dia, veículos sistematizaram e dramatizaram sua
biografia, criando relações da vitória com a disciplina militar, destacando a superação da
pobreza e o racismo. A matéria22 do Estado de São Paulo optou por dar destaque à ausência
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da continência no pódio, gesto comum nos jogos pan americanos de Toronto; a do El País
Brasil23 partiu da perspectiva de raça e classe social, enquanto nas redes os comentários
citavam programas sociais e meritocracia.
A matéria de Thiago Guimarães ao BBC Brasil24 no dia seguinte à vitória
(19/08/2016), contudo, é a mais interessante para entendermos a complexidade por trás de
correlações simples. Aqui o jornalista destaca as quatro maneiras de usar a vitória para
confirmar crenças próprias: “Vitória sobre o racismo”, “Militares como reserva moral”,
“Poder dos programas sociais” e “Superação individual”. Ele relaciona isso com o viés de
confirmação. Expressão esta que se refere a uma tendência de interpretar situações ou
informações para que as mesmas confirmem hipóteses, crenças ou teorias iniciais do
pesquisador. O viés confirmatório pode confirmar não só uma ideologia do próprio jornalista
mas também uma ideologia do veículo ou até mesmo uma ideologia ligada ao interesse de
quem financia o veículo.
Mas o viés não explica sozinho o uso das correlações. Relacioná-lo completamente
com a prática seria por si só uma correlação forçada. Antes de partir para a análise, vale
destacar algo que também pode explicar o fenômeno: a relação entre o maior uso desse tipo
de correlações e uma certa tendência de simplificação de temas complexos. É claro que um
dos papéis do jornalismo é justamente interpretar e explicar assuntos complicados, mas a
simplificação a que me refiro não é necessariamente a que interpreta os dados e resume da
melhor maneira possível, mas a que tenta transformar questões multifacetadas, intrincadas,
labirínticas em questões atrativas para atingir a um público maior.

1.4 Teorias da conspiração: a epidemia de microcefalia e as vacinas
A categoria “teorias da conspiração” diz respeito a histórias que atacam diretamente
ideias já estabelecidas ou fatos muito comentados em determinado contexto. Comuns ao
longo do século XX, elas criam histórias a partir de muito pouco e que se sustentam com
estruturas complexas. As teses sobre o assassinato de Kennedy, a suposta farsa do pouso na
lua e as supostas conspirações envolvendo os atentados ao World Trade Center estão entre os
exemplos mais populares. Em seu vídeo25 (17/02/2016) sobre a ressuscitada hipótese da terra
plana - Terra Plana e o Filtro para Teorias da Conspiração (#Pirula 130) - o vlogger e biólogo
<http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,militar-da-marinha-rafaela-silva-desiste-de-fazer-continencia-nopodio,10000067965> Acesso em: 26 nov. 2016.
23 Disponível em <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/09/deportes/1470695638_790195.html> Acesso em: 26 nov. 2016.
24 Disponível em <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37022870> Acesso em: 26 nov. 2016.
25 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=yzY7swaTwmA> Acesso em: 26 nov. 2016.
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Paulo Miranda Nascimento, o Pirula, usa a ideia terraplanista para ilustrar a possibilidade de
criar e embasar uma teoria em seis passos relativamente simples: 1.criar uma história que
desafie uma ideia estabelecida, 2.criar um motivo pelo qual a verdade foi oculta da
população, 3.pinçar fatos reais que ajudem a sustentar a teoria, 4.divulgar, 5.desbancar a
ciência, o jornalismo e outras autoridades, 6.inventar autoridades destes campos. Comuns
desde meados do século XX e talvez potencializadas pela paranóia da Guerra Fria, estas
histórias inventadas são das mais diversas, mas foi na internet comercial que os teóricos da
conspiração viram uma ferramenta poderosíssima de disseminação desse tipo de narrativa.
No Brasil, uma teoria surgida de um post no Facebook ganhou força dentro de todas
as redes por conta do surto de microcefalia. Causada pelo vírus Zika que é transmitido pelos
mosquitos Aedes Aegypti, a microcefalia atinge mulheres grávidas, fazendo com que a
circunferência da cabeça do feto seja menor que a média. A condição afeta permanentemente
o desenvolvimento cerebral da criança. A teoria mais perigosa a respeito da doença acusava
um lote de vacinas vencido como a causa, ao contrário da tese cientificamente aceita do zika
vírus. Difícil rastrear a origem deste rumor em específico, mas percebi que ele está
diretamente relacionado a textos divulgados pelo Whatsapp em meados de dezembro de
2015, mas ganhou formas mais complexas no início do ano seguinte.
Além do rumor das vacinas vencidas, também se popularizou um boato que tinha base
num suposto estudo de um pesquisador independente, um Doutor Plínio Bezerra dos Santos
Filho, PhD por três universidades norte-americanas, doutor por uma delas, bacharel e mestre
em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Plínio Santos Fillho de fato existe e tem
formação em Física pela UFPE, onde também defendeu uma dissertação de mestrado, em
198226, mas a busca do seu nome nas universidade norte-americanas citadas não gerou
resultado - o que não quer dizer que ele não tenha toda essa experiência. Quanto ao suposto
estudo, não se trata de um estudo científico mas sim de uma postagem 27 no Facebook do dia
22 de janeiro de 2016.
A ideia de pesquisa científica parece ter surgido menos de uma semana depois. No
Blog “Da Gestação ao Pós Parto”, de Quitéria Chagas, uma ativista pelo parto natural e
contrária às vacinas, encontrei o post de blog mais antigo sobre este boato, de 28 de janeiro
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de 2016. O post28 “Causa da Microcefalia não é Zika Vírus, pode ser as vacinas em
gestantes; diz estudo” reproduz na íntegra o conteúdo da postagem no Facebook.
O texto da postagem, na íntegra ou resumido foi replicado pelo portal Blasting News
Brasil29 e por blogs de saúde, como o Agentes de Saúde30. Entre as recomendações
apresentadas ao fim do texto, estão a de suspensão imediata de vacinas dadas a gestantes e
jovens mulheres em período fértil. A denúncia é longa e bastante confusa, mas o que vale ser
destacado são detalhes como o fato da vacinação contra a rubéola fazer parte da tríplice
viral31, que também imuniza contra sarampo e caxumba e é feita com 12 meses e 4 anos de
idade. As únicas imunizações recomendadas para gestantes são contra a gripe, contra a
hepatite B e a tríplice bacteriana contra difteria, coqueluche e tétano.
Se colocássemos estes boatos dentro dos passos de criação de teoria conspiratória
propostos por Pirula, conseguiríamos fazer uma relação quase completa. 1: Criar uma
história que desafie ideia estabelecida: vacinas causam microcefalia; 2: Criar um motivo
pelo qual a verdade foi oculta: incompetência do SUS; 3: Pinçar fatos reais que ajudem a
sustentar a teoria: todas as mães de bebês com microcefalia foram vacinadas contra rubéola;
4: Divulgar: denúncia ao MPF, postagem no Facebook; 5: Desbancar autoridades:
causalidade entre zika vírus e microcefalia teria sido inventada; 6: Inventar novas
autoridades: físico com currículo acadêmico de dar inveja a Bel Pesce. O valor da
categorização das teorias da conspiração para este trabalho não é necessariamente demonstrar
problemas de veículos jornalísticos, até porque é raro que um veículo compartilhe alguma
delas. Certos elementos, porém, como a sucessão maior de erros em temas “quentes” como a
microcefalia ou a prática de pinçar fatos reais para sustentar a narrativa são presentes em
todas as outras categorias.

2. A palavra do ano, as eleições norte-americanas no Facebook e o mercado
de notícias online
Se a ideia era questionar o aumento da presença de boatos nas redes, logicamente a
análise se encaminharia para dados quantitativos. Pela dificuldade ou improbabilidade de se
28
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fazer um levantamento do tipo, contudo, que conseguisse englobar os diversos de factóides
em várias mídias e perpetuados por inúmeros veículos, reuni para a análise não um gráfico de
aumento, mas evidências da sensação geral de que a mentira estaria tomando conta da rede.
Evidências da preocupação por parte de meios políticos ou jornalísticos. Entre elas: destaquei
a escolha da palavra do ano 2016 pelo dicionário Oxford - pós-verdade - e as polêmicas
geradas pelo Brexit - saída do Reino Unido da União Europeia naquele ano - e pelo suposto
uso de boatos na campanha para a eleição do atual presidente Donald Trump, nos EUA.
O fato do dicionário ter escolhido pós-verdade como verbete é sintomático desta
preocupação. A própria postagem no site Oxford Dictionaries já relacionava a prática com o
referendo do Brexit, cuja campanha pela saída britânica do bloco europeu foi marcada por
boatos que prometiam empregos, menos impostos, economia mais forte etc. Mesmo depois
da escolha da palavra, a vitória de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos trouxe
consigo um forte estigma de pós-verdade e o questionamento de qual foi o papel dos fatos
alternativos que pavimentaram o caminho para a vitória apertada. Dentre os principais mitos
que cercaram a reta final do pleito, estavam as ideia de que o desemprego nos EUA era culpa
dos imigrantes, de que um Trump empresário de sucesso comprovado era a saída para a
política econômica etc.
Muito da força desta campanha online surgiu justamente de uma quantidade alta de
boatos acerca de Trump e da rival, Hilary Clinton, como demonstram duas reportagens, de 07
de abril de 2016 de uma agência de notícias da Macedônia32 de 25 de agosto do mesmo ano
do britânico The Guardian33. O fato em questão foi a criação de algumas centenas de sites
especializados em notícias políticas criados na cidade de Veles, na Macedônia. Foi revelado
que diversos jovens da cidade estariam abastecendo blogs e websites de propaganda
republicana na época da campanha presidencial. Um entrevistado (pelo The Guardian)
afirmou na matéria que não começou a escrever sobre política norte-americana com qualquer
pretensão de mudar algo, mas sim pela possibilidade de dinheiro fácil pela ferramenta de
adwords do Google. O Buzzfeed, em novembro também fez uma matéria34 sobre o caso,
onde revelou que a criação de sites tinha se tornado uma forma de renda para menores
macedônios que, por lei, não podem trabalhar.

32<http://meta.mk/en/macedonians-from-veles-open-propaganda-web-portals-to-work-in-favour-for-donald-trump/>
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No Brasil, a preocupação com uma viralização de boatos nas redes virou pauta de
alguns veículos, como o Nexo, que publicou em 12 de outubro de 2016, uma matéria 35 da
jornalista Ana Freitas que propunha maneiras de identificação de notícias falsas. Entre as 10
sugestões do texto, estão práticas bastante similares ao que é considerada uma apuração ideal:
cruzamento de fontes, busca da fonte original, questionamento de credibilidade de quem
publica, atenção aos adjetivos, busca reversa por imagens, pesquisa em sites especializados
em boatos, verificação de datas, leitura além do título. Para além da imprensa, em 21 de
novembro, a página oficial do Facebook do Senado Federal compartilhou uma imagem com
cinco dicas para não cair em boatos na internet. Entre as dicas: conferir a fonte, usar bom
senso, ler a notícia completa, não cair em alarmismos e verificar as datas.
Dentre as práticas que falam diretamente com os hábitos de internautas, duas acabam
se repetindo em qualquer guia que se propõe a ensinar como não cair nos boatos: verificar
datas e ir além da manchete. Um problema especulado por muitos que questionam a
facilidade com a qual um factóide viraliza e que foi o foco do estudo Social clicks: What
and Who Gets Read on Twitter, da Universidade de Columbia. A pesquisa analisou mais de
três milhões de compartilhamentos de notícias de cinco grandes veículos jornalísticos no
Twitter (BBC, Huffington Post, CNN, New York Times e Fox News) e descobriu que apenas
39% das notícias foram abertas antes ou depois de serem compartilhadas.

2.1 O formato e o financiamento do ciberjornalismo, as razões por trás da
proliferação
A análise da pesquisa é finalizada não por uma solução facilmente aplicável a
quaisquer boatos dentro ou fora do levantamento, mas por uma hipótese que se baseia em
duas características definidoras do ciberjornalismo: a sua forma e a sua maneira de
monetização. Falando de formato em si, diferente do que era o mercado jornalístico antes da
internet e, principalmente, antes das mídias sociais que tomaram conta deste espaço a partir
da chamada “Web 2.0”, a imprensa online tem em um mesmo patamar, periódicos
antiquíssimos e já bem estabelecidos, blogs pessoais, vlogs, postagens em nomes de grupos
ou de pessoas, profissionais de jornalismo e de outras áreas, entre outros. Alguém com um
número suficiente de seguidores em qualquer uma das grandes redes, tem o mesmo poder de
fala de quem já tinha um capital social e um conhecimento pregressos.

35<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/10/11/Como-identificar-a-veracidade-de-uma-

informa%C3%A7%C3%A3o-e-n%C3%A3o-espalhar-boatos> Acesso em: 26 nov. 2016.
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Com este novo cenário, vieram todos os ônus e os bônus. Se, por um lado, o chamado
jornalismo cidadão deu poder às pessoas - de se expressar, de demonstrar perspectivas
diferenciadas da grande mídia, de checar fatos e de dar lugar de fala a quem não tinha - por
outro, esta “democratização súbita” eliminou certos espaços de privilégio que, sim, atendiam
a interesses de certa elite mas também ofereciam garantias de veracidade maiores. É claro que
quem tinha prestígio e credibilidade antes da era digital não os perdeu simplesmente, mas
agora, ao invés de concorrer com um grupo exclusivo, concorre com qualquer um disposto a
entrar neste jogo. Isso faz com que os extremos acabem se aproximando. De um lado, blogs
com pouca credibilidade adquirem ares de veículo “sério”, como é o caso do Conexão
Jornalismo - responsável pelo boato da frase do procurador contra Lula, nos exemplos citados
- do outro, grandes veículos tentam se aproximar de formatos amigáveis com linguagem
informal, como os blogs Hashtag e Page not found, da Folha de S. Paulo e do jornal O Globo,
respectivamente.
Ainda dentro do campo da comunicação, para além do jornalismo, a publicidade foi
atingida ao passo que viu uma nova oportunidade nas mídias sociais. Se antes, os espaços de
maior visibilidade para qualquer propaganda estavam em mídias tradicionais e atrelados aos
grandes veículos - no intervalo dos telejornais, entre as páginas de revistas e tablóides ou
ocupando parte das páginas dos jornais - na era digital, notícias e peças publicitárias lutam
pelo mesmo espaço. O marketing digital, o inbound marketing e o marketing de conteúdo
deixam a linha de separação entre um e outro ainda mais tênue, visto que buscam gerar
conteúdo interessante para aumentar não só de venda de produtos, mas a fidelização e o
engajamento dos clientes.
Neste oceano infinito de informação, para se destacar, o jornalismo precisa de títulos
chamativos, conteúdo fácil e rápido e de interesse dos leitores, tanto para conseguir espaço e
relevância quanto para se manter financeiramente. O caso dos jovens macedônios e dos blogs
pró-Trump deixa clara a influência desta lógica de mercado na proliferação de boatos, visto
que muitos dos entrevistados pela matéria do Buzzfeed não alimentavam os sites com
objetivos políticos mas sim como forma de renda. É este novo cenário que veículos novos e
antigos tentam dominar e é aqui que a veracidade e objetividade, a pluralidade de fontes,
encontram dificuldades. O aumento ou a presença mais incômoda e perigosa de boatos, então,
não seria tanto culpa da maneira de se fazer ciberjornalismo, mas sim da maneira de financiálo. Fôssemos olhar para a situação pelo espectro otimista, para finalizar, o que se vê sob esta
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arena de informações confusas é um campo aberto e livre onde a relevância pode surgir
menos do poder financeiro das instituições e mais da credibilidade.
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