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HISTÓRIA DO BRASIL
• 1945 – Eleições presidenciais pós golpe de estado (29/10/1945)

• Principais candidatos: Brigadeiro Eduardo Gomes (UDN) x General Eurico
Gaspar Dutra (PSD)

• Eleições agendadas para 2 de dezembro

• 20 de novembro
• Emissoras de rádio de Hugo Borghi detonaram uma bomba. Em discurso, 

alardearam, o brigadeiro teria dito: “Não preciso do voto dos marmiteiros”

• 21 de novembro
• Eduardo Gomes em entrevista ao Correio da Manhã: “Quem pode crer em 

semelhante tolice?”
• Prado Kelly, ex-deputado: “Mas isso, Carlos (Lacerda), não tem tanta 

importância! O povo não vai acreditar nisso. Imagina…”

• Dias seguintes: contra-ataque dos aliados
• “Mentira” (Correio da Manhã) - identificando Hugo Borghi como autor da 

lorota. 
• “Calúnia” (Diário de Notícias)

• Finzinho de novembro
• Getúlio Vargas em discurso pró-Dutra: “Ele disse”

• Resultado da eleição
• Dutra – 3,3 milhões de votos | Eduardo – 2,0 milhões de votos



HISTÓRIA DO BRASIL

• 1960: adversários de Carlos Lacerda na eleição do governo da 
Guanabara disseminaram a “informação” de que ele fecharia as 
escolas públicas;

• Lacerda venceu a eleição e em 5 anos construiu centenas de escolas.

• 1989: na campanha presidencial, partidários de 
Collor disseminaram o boato de que, se vencesse, 
Lula obrigaria todas as famílias a cederem um quarto 
de suas residências para grupos de sem-terra 
morarem. E que garfaria a sagrada poupança dos 
brasileiros;

• Collor ganhou, e sua primeira medida foi bloquear os 
depósitos bancários.



HISTÓRIA DO BRASIL

• 1996: O prefeito Cesar Maia lançara Luiz Paulo Conde para 
concorrer à sua sucessão no Rio. O antagonista mais robusto era 
Sérgio Cabral Filho;

• Cesar contratou mais de uma centena de pessoas para espalhar, no 
centro da cidade, que Cabral desistira da eleição;

• Com o rumor sobre o abandono chegando ao noticiário, Cabral 
teve de esclarecer que persistiria. Persistiu e perdeu.



ELEIÇÕES AMERICANAS

• 2016: estudo com 2525 americanos com tráfego web coletado 
passivamente entre 7 de outubro e 14 de novembro;

• Verificação do tipo e da quantidade de sites visitados contendo fake
news;

• 27,4% visitaram algum site contendo fake news política;

• 2,6% dos artigos políticos publicados eram fake news;

• Exposição seletiva: partidários de cada lado preferiam consumir fake
news favoráveis ao seu candidato e frequentavam sites contendo 
fake news favoráveis ao seu candidato;

• 25,3% visitaram fact checking pelo menos uma vez;

• 48% dos consumidores de fake news se manifestaram positivamente 
sobre fact checking; 

• Nenhum dos que leram fact checking acreditou no desmentido. 



FAKE NEWS NA POLÍTICA SÃO
NOVIDADE E FORAM CRIADAS 

PELAS REDES SOCIAIS



O QUE DIZ A CIÊNCIA

• Fake News

• Notícias falsas: “Informações fabricadas que imitam o 
conteúdo de notícias da mídia convencional em forma, 
mas não em processo organizacional ou intenção”;

• “... se sobrepõem a outros distúrbios da informação, tais 
como informações enganosas ou imprecisas, e 
desinformação (informação falsa que é propositalmente 
disseminada para enganar pessoas)”.

(The science of fake news – Science – 09/03/2018)



POLARIZAÇÃO E REDES SOCIAIS

• Seguindo a tendência de um fenômeno praticamente 
mundial, a polarização (geográfica, inclusive) das 
preferências ideológicas e partidárias aumentou 
consideravelmente no Brasil, mais acentuadamente nos 
últimos 10 anos, reduzindo as oportunidades de interação 
política transversal;

• As redes sociais homogêneas, por sua vez, reduzem a 
tolerância para visões alternativas, ampliam a polarização 
atitudinal, favorecem a aceitação de notícias 
ideologicamente compatíveis e aumentam o bloqueio a 
novas informações; 

• A aversão ao "outro lado" (polarização afetiva) também 
aumentou; 

• Essas tendências criaram um contexto no qual notícias falsas 
podem atrair um público de massa.



POLARIZAÇÃO E REDES SOCIAIS

Análise de polarização política e câmeras de eco em blogs (EUA, 2014):

1.490 blogs e 19.025 links entre eles

liberais (azul) e conservadores (vermelho)

Fonte:  http://allthingsgraphed.com/2014/10/09/visualizing-political-polarization/



A POLARIZAÇÃO IDEOLÓGICA E A 
DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS 

POTENCIALIZAM O ALCANCE E A 
VELOCIDADE  DAS FAKE NEWS



PREVALÊNCIA

• Quão comum é a notícia falsa?

• Foco nas fontes originais (publicadores)

• Um estudo para avaliar a disseminação de notícias falsas 
proeminentes estimou que o americano médio encontrou 
entre uma e três notícias falsas durante o mês anterior às 
eleições de 2016 (universo de 156 histórias de notícias falsas); 

• Outro estudo sugere que, no Twiter, informações falsas 
normalmente são retuitadas por muito mais pessoas e muito 
mais rapidamente do que informações verdadeiras, 
especialmente quando o tópico é política.



ROBÔS

• Ao curtir, compartilhar e pesquisar informações, os bots sociais 
podem ampliar a propagação de notícias falsas por ordens 
de grandeza;

• Por uma estimativa recente, entre 9 e 15% das contas ativas 
do Twitter são bots;

• O Facebook estima que até 60 milhões de bots podem estar 
infestando sua plataforma 

• Parte substancial do conteúdo político publicado durante a 
campanha dos EUA de 2016 

• Alguns dos mesmos bots foram usados mais tarde para tentar 
influenciar as eleições francesas de 2017; 

• Os bots também são implantados para manipular algoritmos 
usados para prever o potencial envolvimento com o 
conteúdo por uma população mais ampla. 



ROBÔS

• Na ausência de métodos para derivar amostras 
representativas de bots e seres humanos em uma 
dada plataforma, qualquer ponto de estimativa de 
prevalência de bots deve ser interpretado com 
cautela; 

• A detecção de bots será sempre um jogo de gato e 
rato no qual um grande, mas desconhecido, número 
de bots sociais pode não ser detectado; 

• Qualquer sucesso na detecção, por sua vez, inspirará 
futuras contramedidas dos produtores de bots. A 
identificação de bots é, portanto, um grande desafio 
de pesquisas em andamento.



AS NOTÍCIAS FALSAS EM TODAS AS REDES 
SOCIAIS SÃO REALIDADE DO COTIDIANO 

E GRANDE PARTE DO TRABALHO DE 
PRODUÇÃO SOCIAL É REALIZADO POR 

ROBÔS



IMPACTO

• Assim como notícias legítimas, notícias falsas viralizam nas mídias sociais, especialmente 
notícias negativas (“notícia ruim chega a cavalo” ou “fake news viajam a fibra 
óptica”);

• Ler notícia falsa X Ser afetado por ela;

• As avaliações do impacto de médio a longo prazo sobre o comportamento político a 
partir da exposição a notícias falsas são essencialmente inexistentes na literatura; 

• O impacto parece ser pequeno – evidências sugerem que os esforços de campanhas 
políticas para persuadir indivíduos podem ter efeitos limitados;

• A mediação de muitas notícias falsas por meio de mídias sociais pode acentuar o 
efeito por causa do endosso implícito que vem com o compartilhamento; 

• Além dos impactos eleitorais, o que sabemos sobre os efeitos da mídia geralmente 
sugere outras formas potenciais de influência: do aumento do cinismo e da apatia ao 
encorajamento ao extremismo. Há pouca avaliação dos impactos de notícias falsas 
nesses aspectos.



FAKE NEWS DECIDEM 
ELEIÇÕES



FAKE NEWS EM REDES SOCIAIS INFLUENCIAM 
ELEITORES EM MEDIDA MENOR DO QUE 

PARECE, E ESSENCIALMENTE CONSOLIDAM 
PONTOS DE VISTA PRÉ-DETERMINADOS DE SEUS 

CONSUMIDORES



INTERVENÇÕES

• Capacitar os indivíduos para avaliar as notícias recebidas 
• Checagem de fatos

• Efeitos colaterais: inclusão (voluntária ou involuntária) de tendências na 
cognição coletiva, mudanças estruturais nas relações sociais

• Questionamento de credibilidade da informação apenas em situações de 
conflito com suas concepções

• Alinhamento de crenças com os valores da comunidade;

• Pessoas preferem informações que confirmam suas atitudes preexistentes 
(exposição seletiva);

• As convicções políticas anteriores podem impedir a aceitação de 
verificação de uma notícia falsa;

• Pessoas tendem a lembrar das informações, ou do que elas sentem, 
ignorando o contexto dentro do qual elas estão imersas;

• Embora algumas pesquisas confirmem que a percepção de verdade 
aumenta quando a desinformação é repetida, isso pode não ocorrer se a 
desinformação for acompanhada de uma retratação válida.



INTERVENÇÕES

• Capacitar os indivíduos para avaliar as informações recebidas 

• Educação para melhorar a avaliação individual da qualidade das 
fontes de informação
• Esforços para injetar treinamento de habilidades de informação crítica nas 

escolas primárias e secundárias

• Eficácia incerta tanto na efetiva melhoria quanto na permanência dessa 
capacidade

• Efeitos colaterais: reduzir não intencionalmente a percepção de credibilidade em 
relação aos agentes de informação real

• Necessidade de avaliação científica rigorosa em programas de intervenções 
educacionais.

• Educação em ética e cidadania digital

• Apoio dos veículos de comunicação tradicionais

• Governo

• Plataformas



INTERVENÇÕES

• Detecção e intervenção baseada em plataforma: algoritmos e bots

• A Internet não só fornece um meio para publicar notícias falsas, mas também 
oferece ferramentas para promover ativamente a disseminação

• Facebook como fonte dominante de notícias falsas em redes sociais (47%)

• Todas as plataformas comprometidas;

• Google, Facebook e Twitter que usam modelos complexos para prever e 
maximizar o engajamento com o conteúdo deveriam ajustar esses modelos 
para aumentar a ênfase em qualidade de informações

• fornecer aos consumidores sinais de qualidade de fonte que poderiam ser 
incorporados nos rankings algorítmicos de conteúdo

• minimizar a personalização de informações políticas em relação a outros tipos de 
conteúdo (reduzindo a criação de "câmaras de eco")

• conter a disseminação automatizada de conteúdo de notícias por bots e cyborgs
(usuários que automaticamente compartilham notícias de um conjunto de fontes, 
com ou sem lê-las)

• No tempo, contramedidas efetivas pelos produtores de bots – ciclagem;

• Mais transparência nas ações viabilizaria melhor compreensão e engajamento 
de formuladores de políticas e do público em geral.



INTERVENÇÕES

• Colaboração das plataformas com a academia para avaliação 
do escopo do problema das notícias falsas e para o 
desenvolvimento de projetos multidisciplinares e avaliação da 
efetividade das intervenções

• Há poucas pesquisas focadas em notícias falsas e nenhum sistema 
abrangente de coleta de dados para fornecer uma compreensão 
dinâmica de como os sistemas invasivos de fornecimento de notícias 
falsas estão evoluindo

• Auditoria rigorosa e contínua de como as principais plataformas 
filtram informações;

• Há desafios para a colaboração científica a partir das 
perspectivas da indústria e da academia. No entanto, existe uma 
responsabilidade ética e social, que transcende as forças do 
mercado, a partir da qual as plataformas devem contribuir com a 
ciência com dados que somente elas têm.



INTERVENÇÕES

• Em caso de eficácia das políticas baseadas em plataformas, o caminho normal seria 
a regulamentação governamental das plataformas ou a autorregulação

• Regulamentação governamental: riscos legais inerentes em face da sensibilidade do tema 
“comunicações”

• Autorregulação: manter (e parecer manter) a imparcialidade na definição, imposição e 
aplicação de quaisquer requisitos de controle (?)

• Preocupações com a censura governamental ou corporativa;

• Corresponsabilização judicial das plataformas por, por exemplo, difamação de 
pessoas diretamente e concretamente prejudicadas pela propagação de notícias 
manifestamente falsas, como forma de pressionar as plataformas a intervir com mais 
regularidade;

• As intervenções estruturais geralmente suscitam preocupações legítimas sobre o 
respeito da empresa privada e da atividade humana, mas é inegável que as 
plataformas estão moldando a experiência humana em uma escala global, e é 
necessário discutir como esse imenso poder está sendo e deve ser exercido, e como 
responsabilizar essas gigantescas empresas. 



LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS
SÃO CAPAZES DE CONTER

FAKE NEWS POLÍTICAS



FAKE NEWS PODEM SER COMBATIDAS COM 
AMADURECIMENTO SOCIAL, FISCALIZAÇÃO

DAS INSTITUIÇÕES ESTABELECIDAS, 
EDUCAÇÃO E COMPROMETIMENTO DOS 

GRANDES PLAYERS DE REDES SOCIAIS
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MUITO OBRIGADO!


