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Apresentação

Até que ponto apenas separar o fake do real ajuda a 
mudar o cenário de desinformação e falta de apuração 
que vemos nas redes sociais e internet nos dias de hoje ?

A ideia dessa palestra é compartilhar dicas, conceitos e 
ferramentas novas que ajudarão o cidadão a, de forma 
independente, entender as características de uma notícia 
falsa e entender sua propagação nas redes sociais.



A mídia mais 
antiga do mundo

Considerada “a mídia mais 
antiga”, os boatos tiveram, 
com a chegada nas novas 
plataformas de 
comunicação e informação, 
seu alcance potencializado, 
não apenas entre grupos 
próximos, mas para além 
das fronteiras. 



Vamos diferenciar conceitos

Fake News:  na visão de Nielsen e Graves (2017), fake 
news representam reportagens falsas produzidas para 
atender finalidades políticas, publicitárias ou econômicas. 

Mito: relato fantástico com seres que encarnam as forças 
da natureza e aspectos da condição humana. 

Boato:  não é necessariamente falso, é uma informação 
não-checada que emerge em um contexto de dúvida, 
medo e desinformação. 

O boato pode ser precedido por rumores – estes são 
definidos como informações desconexas sobre uma 
situação, que pipocam aqui e ali e nem sempre têm 
fôlego de seguir adiante. Bem diferente do fuxico, uma 
espécie de difamação disfarçada de comentário inocente.



São  mais de 
114 plataformas de 
checagem existentes ao 
redor do mundo



Mas, será que só criar rótulos 
resolve o problema mais amplo da 

desinformação  e
perda de credibilidade do 
jornalismo tradicional?



Um problema de nome
É preciso distinguir mensagens 
verdadeiras das falsas daquelas 
criadas, produzidas e distribuídas por 
agentes que pretendem obter algum 
tipo de vantagem. 

Nem tudo é fake news! 

Até mesmo o conceito de notícia falsa 
já vem sendo questionado, pois se é 
falso corrempe o princípio de verdade 
do jornalismo.



Questione o 
conceito de 
notícia falsa!



Fonte: First Draft



Em veículos tradicionais

Me engana que eu posto  - Veja

https://veja.abril.com.br/blog/me-engana-que-eu-posto/

UOL Confere

https://noticias.uol.com.br/confere/

Banco de boatos - G1

http://especiais.g1.globo.com/e-ou-nao-e/2017/banco-de-
boatos/

https://veja.abril.com.br/blog/me-engana-que-eu-posto/
https://noticias.uol.com.br/confere/
http://especiais.g1.globo.com/e-ou-nao-e/2017/banco-de-boatos/


Novidades e alguns apps

Ferramenta gratuita de buscas 

que identifica Fake News e 

Notícias Verificadas (Fact-

checking). 

https://posverda.de

http://bit.ly/Ferramenta-Fake-

News

https://posverda.de/
http://bit.ly/Ferramenta-Fake-News


Uso de linguagens de games

Jogo interativo  - Fake it To Make It

https://www.fakeittomakeitgame.com/play/

https://www.fakeittomakeitgame.com/play/


Game,  app  e blog

https://playfakenews.com/https://www.getbadnews.com/#intro

https://playfakenews.com/
https://www.getbadnews.com/#intro


Webséries e trilhas de informação

http://futura.org.br/trilhas-do-conhecimento/por-que-checar-
antes-de-publicar-ou-compartilhar-informacao/#4

http://futura.org.br/trilhas-do-conhecimento/por-que-checar-antes-de-publicar-ou-compartilhar-informacao/#4


Bot do Projeto Lupe

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018
/04/02/ifcn-factcheckit-projeto-lupe/

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/04/02/ifcn-factcheckit-projeto-lupe/


Plataforma Fake ou News

Plataforma  http://fakeounews.org/

http://fakeounews.org/


Iniciativas além de  bots e tecnologia



Educação midiática: 
um caminho?



Como os 
boatos se 
propagam?



Como os boatos se propagam?

De acordo com Gabriela Zago (2010),  o 
público acaba acreditando que a notícia é 
verdadeira (mesmo que ela não possua 
fontes confiáveis ou apuração adequada) , 
pois a mesma vendo sendo muito 
compartilhada em sites e redes sociais.



Boato e contraboato

Quando uma informação correta é 
liberada ao público na tentativa de 
conter o avanço de um boato, pode 
haver o rompimento de uma 
cascata.



Noções
básicas de 
fact checking



Critérios para checagem

Critérios para checagem: 

Relevância: quem fala? Que barulho faz?;

O que é checável: dados, históricos, estatísticas, 
comparações;

O que não é: opiniões, conceitos amplos, futuro e 
tendências.



Dicas para 
identificar
boatos e 
fake news



Dicas para identificar 
imagens manipuladas

Tineye;

Google Photos;

Bing.



Como representar a 
propagação?

Pelo fato de a internet ser 
considerada uma “rede sem 
escala”, com poucos nós 
altamente conectados e um 
grande número de nós com 
poucas conexões, os nós 
altamente conectados tendem a 
receber mais e mais interações 
(os chamados hubs).



Como analisar essas interações?

Passando através dos hubs para outros 
grupos, o boato vai se propagando, numa 
rede de citações, que parte do núcleo que 
concentra a maioria dos nós. 

Quando a informação ou boato chega a 
um conector, ela chama atenção e é 
replicada pelos atores conectados a ele.



Softwares para extração 
de dados
Digimind;

Sysomos; 

Uberlink; 

Nodexl. 

https://www.digimind.com/news/digimind-launches-the-influencer-network-for-twitter/
https://sysomos.com/2015/06/19/use-social-intelligence-and-influencers-to-amplify-your-content/
http://www.uberlink.com/
http://nodexl.codeplex.com/


Encontrando influenciadores 
propagadores

Para mostrar a difusão do boato, pode-se 
recorrer visualmente a um grafo, que mostra 
como quando os nós centrais publicam 
informação ela é replicada pelos demais até 
chegar aos pontos mais distantes da rede (não 
diretamente conectados ao autor da mensagem 
- as chamadas audiências invisíveis).



Identificando cascatas 
informacionais e hubs
SocioViz;

Sociograph;

Polinode.

Metodologias para 
analisar difusão

Hoaxy;
Botometer;
Fake Box.



Estudo de caso

Diante dos casos de viralização de 
boatos no Twitter, investiguei sua 
dinâmica de difusão, através da 
Análise de Redes Sociais, escolhendo 
como estudo de caso as notícias 
sobre as mortes provocadas pelo vírus 
H3N2 e uma possível pandemia no 
Brasil, em abril de 2018. 

Artigo inédito  enviado para o I Encontro Norte e Nordeste da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (Abciber) em abril de 2018



Como foi feito?

Para localizar e identificar os
cluster e os perfis influenciadores
no Twitter envolvidos no ciclo de
propagação desse boato, foram
utilizadas a Análise de Redes
Sociais (ARS), netnografia e teoria
dos grafos, além das ferramentas
Netlytic e Trendsmap.



Recorte da análise
Em seguida, foram selecionados perfis e Tweets 

específicos que utilizaram as hashtags #h3n2 

#pandemia entre 9 e 14 abril de 2018, para que 

fosse feita uma análise comparativa. 

Posteriormente, realizou-se cruzamento entre a 

postagem de versões de esclarecimento do boato 

por perfis no Twitter e a redução da recorrência no 

uso das hashtags citadas nessa rede. 



Do Whatsapp ao Twitter:  o processo de 
viralização

No começo de abril de 2018, um áudio alertando sobre 
os perigos do vírus H3N2 e a possibilidade de uma 
pandemia no país começou a circular no WhatsApp. 

Em um primeiro momento, de acordo com o site 
Boatos.org, a autoria do material foi atribuída ao diretor 
do Hospital das Clínicas de São Paulo.

Disponível em http://www.boatos.org/saude/diretor-hc-hospital-clinicas-gripe-h3n2.html Acessado em 10 de maio de 2018

http://www.boatos.org/saude/diretor-hc-hospital-clinicas-gripe-h3n2.html


Desdobramentos

Também viralizou em grupos e páginas
Facebook uma mensagem de texto novamente
atribuída ao diretor do HC.

Em nota, o Hospital das Clínicas de São Paulo
esclareceu, por meio de sua assessoria, que o
áudio e o texto não eram oficiais e não haviam
partido da instituição.

Além desse áudio, um outro também
circulou no mesmo período, afirmando que “o
vírus H3N2, que matou muita gente nos Estados
Unidos” estaria matando pessoas em todo o
Brasil”.



Respostas 
Em resposta ao boato, o Ministério da Saúde emitiu uma nota 
afirmando que além de não estar acontecendo uma 
pandemia, o Brasil possui vacina para o vírus H3N2.

O virologista Fernando Motta explicou, em entrevista, que o 
vírus H3N2 foi “introduzido nas populações humanas há 
décadas e que sua transmissão só provocaria uma nova 
pandemia se ocorresse a recombinação de material genético 
de uma variante de influenza não humano”.   

Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/gripes-h2n3-e-h3n2-virologista-esclarece-duvidas-sobre-os-tipos-
de-virus-em-circulacao Acessado em 05 de maio de 2018.

https://portal.fiocruz.br/noticia/gripes-h2n3-e-h3n2-virologista-esclarece-duvidas-sobre-os-tipos-de-virus-em-circulacao


Respostas 
Além dessas informações equivocadas circulando, também 
foram feitas diversas postagens sobre a presença do vírus 
H2N3 no país, o que possivelmente foi provocado por uma 
confusão nas siglas. Novamente, o Ministério da Saúde emitiu 
uma nota, também nas redes sociais, esclarecendo as dúvidas



A análise das hashtags #H3N2 #Pandemia

Na manhã do dia 9 de abril, com o uso da 
ferramenta Trendsmap, foi possível verificar 
que a maioria dos posts no Twitter com a 
hashtags #h3n2 #pandemia havia sido 
compartilhada por mulheres (33%) nos 
estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Alagoas e Santa Catarina.



Esclarecimentos na mídia local  
Minas Gerais São Paulo



A análise das hashtags #H3N2 #Pandemia

Nesse mesmo dia, um dos assuntos mais 
compartilhado no Twitter sobre o H3N2 era o 
boato de que o vírus “que tinha provocado 
mortes nos Estados Unidos” estaria ‘provocando 
uma pandemia no Brasil’



Papel dos influenciadores

De acordo com o Trendsmap, o post mais 
compartilhado na data foi o divulgado pelo perfil 
@Ilheusnet, que foi muito retweetado por outros 
influenciadores na rede na mesma data.



Esclarecimentos
Entre os dias 10 e 12 de abril, as postagens de esclarecimento 
aos boatos sobre o H3N2 se intensificaram no Twitter, 
partindo, especialmente, de sites especializados em temas 
como vacinação, cuidados maternos e infância, além de 
grandes veículos de comunicação, como o site do Jornal O 
Globo



Resultados dos esclarecimentos

Em 14 de abril, poucos dias após os 
esclarecimentos, na rede analisada, registrou-se 
uma queda no uso das hashtags #pandemia 
#h3n2, conforme mostram os dados do 
Trendsmap, com coleta feita com uso da 
ferramenta na parte da manhã. Os estados que 
mais concentraram postagens foram Rio de 
Janeiro (60%), São Paulo (20%) e Rio Grande do 
Norte (20%) e as palavras mais recorrentes 
foram ‘vírus’, ‘notícias’ e ‘propagação’. 



Resultados

Fazendo um recorte temporal entre 9 de abril - data da intensificação das 
postagens #h3n2 #pandemia e uma posterior comparação dos resultados 
obtidos após a publicação de posts de esclarecimento por perfis 
influenciadores (revistas especialistas e a própria mídia tradicional) - pode-
se verificar uma redução na incidência do uso das palavras inicialmente 
analisadas nas postagens do Twitter entre 10 e 14 de abril.  



Reflexões pra vocês ;) 
1. Existe um contexto mais amplo de perda de credibilidade e desinformação, que vai muito além das 

fake news, que não são novidade;

2. Factchecking não é algo novo e criar rótulos de “falso” e  “verdadeiro” pode não ser a solução;

3. Nem todo boato é fake news – analise  o propósito!

4. Com as novas ferramentas, softwares e apps, pode-se monitorar a viralização e propagação de 
boatos;

5. Ainda são pouco conhecidos os efeitos dos contraboatos e respostas diante da viralização de um 
boato;

6. Nem sempre quem foi exposto ao boato toma conhecimento do esclarecimento, pois esse pode ter 
sido feito em uma rede ou canal diferente;

7. É preciso investigar o papel que a educação midiática e envolver o cidadão no processo de 
construção das notícias e de uma comunicação de fato, social.



Perguntas?



Muito obrigada ;) 

Esse conteúdo estará disponível no meu site!

http://www.comunicacaointegrada.com.br/para-download/ 

isabela.pimentel@comunicacaointegrada.com.br

www.facebook.com/comunicacaointegradaRJ

https://www.linkedin.com/in/isabela-pimentel-70985323/

mailto:isabela.pimentel@comunicacaointegrada.com.br
mailto:isabela.pimentel@comunicacaointegrada.com.br
http://www.facebook.com/comunicacaointegradaRJ
https://www.linkedin.com/in/isabela-pimentel-70985323/

