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RESUMO 

Identificar as desinformações, não é tarefa fácil, visto que reafirmam crenças e posicionamentos 

políticos e ideológicos, com a tecnologia como aliada são compartilhadas por pessoas 

conhecidas, o que contribui para efeito de verdade. Esta tese, vinculada à linha de pesquisa 

Texto e discurso nas modalidades oral e escrita, tem como tema o estudo das desinformações 

sobre vacina, do ponto de vista linguístico-discursivo. Desse modo, o objetivo geral desta 

pesquisa é contribuir para o aprofundamento do estudo das fake news, no que concerne aos seus 

aspectos estruturais e linguísticos. Para tanto, elencamos os seguintes objetivos específicos:  

apresentar o conceito de fake news, bem como de outros termos a elas relacionados e mobilizar 

conceitos de diferentes áreas das ciências da linguagem a fim de verificar a sua relação com o 

processo de constituição das fake news; identificar e descrever e analisar as estruturas e as 

estratégias linguístico-discursivas das fake news, evidenciando a sua aproximação com as 

notícias da mídia padrão. O problema de pesquisa concentra-se nos seguintes questionamentos:  

Em que medida os aspectos da linguagem bastam para detectar fake news? Quais estratégias 

linguístico-discursivas são utilizadas para construir as fake news para que elas “pareçam” 

verdade? Como tais estratégias são utilizadas visando a essa finalidade? Diante disso, parte-se 

de duas hipóteses:  a primeira seria a de que o modo de organização e as estratégias linguístico-

discursivas utilizadas na construção das fake news se aproximam da estrutura do gênero notícia 

e têm as características da mídia tradicional; por essa razão, contribuem para a propagação e 

para a reafirmação da desinformação, conferindo-lhe atributos de “verdade”. A segunda seria a 

de que os aspectos linguísticos, por si sós, não são efetivamente suficientes para a detecção de 

fake news. O conceito de desinformação adotado neste trabalho tem como base os postulados 

de Wardle (2017). Ademais, para conceituar todo o ambiente em que as desinformações 

ocorrem, partiu-se dos pressupostos de Perosa (2017), Genesini (2018), Santaella (2018a, 

2018b), Frias (2018), Ferrari (2018), Bucci (2018), Costa (2018).  A fundamentação teórica 

referente à Linguística Textual baseia-se nos postulados a partir de estudos de Fávero (1985a, 

1985b, 2019); Ducrot (1987 [1084]); Van Dijk (1988); Alves Filho (2011); Fávero e Koch 

(2012[1983], 2014 [1982]); Marcuschi (2002, 2014[2008]); Costa Val (2004[1991]); Bakthin 

(2011[1992]); Antunes (2018) e da Análise do discurso, com base nos postulados de Mussalim 

(2012); Charaudeau (2015). Para compor o corpus desta pesquisa, selecionamos 14 

desinformações sobre vacina, mais especificamente as checadas pelo Portal Saúde Sem Fake 

News, do Ministério da Saúde. Os resultados da análise mostram que as desinformações não 

são produzidas especificamente em proximidade com o gênero notícia; elas tomaram 

proporções que permeiam diversos gêneros. Quanto aos recursos linguísticos, eles são 

importantes na produção de uma desinformação, mas, por si sós, não são suficientes para 

detectar uma desinformação, por isso a importância da educação midiática. 

 

Palavras-chave:  Linguística Textual, Análise do Discurso, Fake News, Desinformação, 

Vacina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

To identify misinformation is not an easy assignment, considering they reaffirm political and 

ideological beliefs and positions, with technology as an ally they are shared by well-known 

people, which contributes to the real effect. This thesis, linked to the line of research Text and 

discourse in oral and written modalities, has as its theme the study of misinformation about 

vaccine, from a linguistic-discursive point of view. Thus, the general objective of this research 

is to contribute to the deepening of the study of fake news, with regard to its structural and 

linguistic aspects. Therefore, we list the following specific objectives: to present the concept of 

fake news, as well as other terms related to them and to mobilize concepts from different areas 

of the language sciences in order to verify their relationship with the process of constituting 

fake news; identify and describe and analyze the linguistic-discursive structures and strategies 

of fake news, evidencing its approximation with the news from the standard media. The 

research problem focuses on the following questions: To what extent are aspects of language 

sufficient to detect fake news? What linguistic-discursive strategies are used to build fake news 

so that it “feels” true? How are such strategies used for this purpose? In view of this, we start 

from two hypotheses: the first would be that the mode of organization and the linguistic-

discursive strategies used in the construction of fake news are close to the structure of the news 

genre and have the characteristics of traditional media; for this reason, they contribute to the 

spread and the reaffirmation of disinformation, giving it attributes of “truth”. The second 

hypothesis would be that the linguistic aspects, by themselves, are not effectively sufficient for 

the detection of fake news. The concept of disinformation adopted in this work is based on the 

postulates of Wardle (2017). Furthermore, to conceptualize the entire environment in which 

misinformation occurs, we started from the assumptions of Perosa (2017), Genesini (2018), 

Santaella (2018a, 2018b), Frias (2018), Ferrari (2018), Bucci (2018), Costa (2018). The 

theoretical foundation for Textual Linguistics is based on postulates based on studies by Fávero 

(1985a, 1985b, 2019); Ducrot (1987 [1084]); Van Dijk (1988); Alves Filho (2011); Fávero and 

Koch (2012 [1983], 2014 [1982]); Marcuschi (2002, 2014 [2008]); Costa Val (2004 [1991]); 

Bakthin (2011 [1992]); Antunes (2018) and Discourse Analysis, based on the postulates of 

Mussalim (2012); Charaudeau (2015). To compose the corpus of this research, we selected 14 

misinformation about vaccine, more specifically those checked by the brazilian website named 

Health Without Fake News, from the Brazilian Ministry of Health. The results of the analysis 

show that the misinformation are not produced specifically in proximity to the news genre; they 

have taken on proportions that permeate different genres. As for linguistic resources, they are 

important in producing disinformation, but, by themselves, they are not enough to detect 

disinformation, which is why the importance of media education. 

Keywords: Textual Linguistics, Discourse Analysis, Fake News, Misinformation, Vaccine. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos um momento conturbado em relação às notícias ou, mais especificamente, em 

relação à desinformação. Devemos ter claro que o termo fake news é novo, mas o ato de criar 

notícias falsas vem de muito tempo, e a internet facilitou a disseminação desse tipo de texto. 

Foi a partir de 2016 que passamos a ver recorrentemente termos como fake news e pós-verdade 

– a última, à época, foi eleita a palavra do ano – serem proferidos com frequência.  

O início desse processo massivo de disseminação de desinformações remonta à 

campanha eleitoral de Donald Trump, 2016, nos EUA, baseada em fake news, fenômeno que se 

repetiu no Brasil, em 2018, ao longo da campanha do presidenciável à epoca. Assim, as fake 

news passam a ocupar posição central nas narrativas, o que é preocupante, pois podem nos 

afetar diretamente ou indiretamente, das mais variadas formas. As fake news são publicações 

que viralizam em redes sociais a partir de informações falsas (produzidas), descontextualizadas 

ou antigas, com um formato que, muitas vezes, simula o estilo jornalístico para enganar o 

público, ocultando sua autoria ou autoria falsa. 

Reconhecer desinformações representa um grande desafio por inúmeras razões. A 

principal delas é o fato de as fake news geralmente chegarem aos leitores por meio de um 

compartilhamento feito por pessoas conhecidas. Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas não 

verifiquem a veracidade do conteúdo veiculado, o que contribui para manter o ciclo de 

desinformação em plena atividade.  

Além disso, as desinformações quase sempre vão ao encontro das ideologias e crenças 

daqueles que buscam por elas ou que as compartilham, fortalecendo o chamado “viés de 

confirmação”, nos dizeres de Perosa (2017, p.3). Segundo esse autor, esse conceito se configura 

como a tendência que as pessoas têm de aceitar aquilo que corrobore sua visão de mundo, em 

detrimento daquilo que não lhes convém, por não estar de acordo com suas ideologias.  

É nesse contexto que se insere a presente tese, vinculada à linha de pesquisa Texto e 

Discurso nas modalidades Oral e Escrita, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua 

Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cujo tema é a análise das fake 

news sob a ótica textual discursiva. O trabalho busca, portanto, responder às seguintes 

perguntas: Em que medida os aspectos da linguagem bastam para detectar fake news? Quais 

estratégias linguístico-discursivas são utilizadas para construir as fake news para que elas 

“pareçam” verdade? Como tais estratégias são utilizadas visando a essa finalidade?  

Para tanto, partimos de duas hipóteses. A primeira seria a de que o modo de organização 

e as estratégias linguístico-discursivas utilizadas na construção das fake news se aproximam da 
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estrutura do gênero notícia e têm as características da mídia tradicional; por essa razão, 

contribuem para a propagação e para a reafirmação da desinformação, conferindo-lhe atributos 

de “verdade”. A segunda hipótese seria a de que os aspectos linguísticos, por si sós, não são 

efetivamente suficientes para a detecção de fake news.  

Diante disso, nosso objetivo geral é contribuir para o aprofundamento do estudo das 

fake news, no que concerne aos seus aspectos linguísticos e discursivos. Com relação aos 

objetivos específicos, destacamos:  

• Apresentar o conceito de fake news, bem como de outros termos a elas relacionados e 

mobilizar conceitos de diferentes áreas das ciências da linguagem a fim de verificar a 

sua relação com o processo de constituição das fake news. 

• Identificar e descrever e analisar as estruturas e as estratégias linguístico-discursivas das 

fake news, evidenciando a sua aproximação com as notícias da mídia padrão.  

A motivação para desenvolvermos o presente trabalho deve-se a sua relevância e 

atualidade. Como se trata de um problema longe de ser resolvido em nossa sociedade, debater 

essa pauta é uma das formas de enfrentar a desinformação, pois ela é assunto recorrente em 

nossa mídia e em nosso cotidiano, de grande impacto, direto ou indireto, na vida dos cidadãos. 

Desse modo, a presente pesquisa justifica-se por duas razões principais. Inicialmente, 

pela falta de material produzido no âmbito acadêmico com foco nos aspectos linguísticos das 

desinformações. Posteriormente, pela relevância do tema para o ensino, pois entendemos que o 

aprofundamento de nossos conhecimentos em relação às fake news pode constituir um valioso 

subsídio para aprofundar tais questões em sala de aula. Isso porque, atualmente, os alunos 

precisam assumir uma postura crítica diante de textos dessa natureza, a fim de não atuarem 

como propagadores de fake news.  

Outro aspecto que justifica esta pesquisa é o seu caráter social, uma vez que pode 

contribuir para que as pessoas consigam perceber quando estão diante de fake news, a fim de 

não serem logradas, em tempos de grande profusão de notícias falsas. Para Perosa (2017), são 

três os fatores que turbinam a produção e compartilhamento das fake news: polarização política, 

descentralização da informação devido à mídia e falta de confiança das pessoas. Assim, é 

extremamente necessário saber reconhecer tais textos para também lidarmos com as 

dificuldades enfrentadas tanto no âmbito social e político quanto no sanitário, e a este último 

nos referimos considerando o corpus selecionado em nosso trabalho. 

Sobre a seleção do corpus, o recorte temático concerne às fake news relacionadas à 

vacinação. A escolha deu-se pelo fato de que, nos últimos anos, houve um aumento no número 

de pessoas que têm se manifestado contra diversos tipos de vacina e, muitas vezes, se valem 
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desses textos para sustentarem seus pontos de vista. Sobre isso, Nana Queiroz, coordenadora 

de campanhas da Avaaz1, diz:  

 

 

O Brasil vive uma epidemia de desinformação sobre vacinas. A discussão sobre a 

desinformação é sempre permeada por extremos políticos. Mas este não é um 

problema da esquerda ou da direita: é um problema que une toda a sociedade 

brasileira, pois estamos falando da saúde daqueles que mais amamos. As grandes 

plataformas precisam mostrar correções às pessoas expostas a essas desinformações. 

E se não o fizerem por iniciativa própria, o governo precisa garantir que o façam — é 

uma questão de saúde pública"2.  

 

Os textos foram recolhidos do Portal Saúde Sem Fake News, do Ministério da Saúde, 

cujo foco é desmistificar desinformações sobre temas que envolvem a saúde em geral, ou seja, 

prevenir o público dos danos provocados pela disseminação desses textos, que podem ser 

devastadores. Em suma, optamos por trabalhar com fake news sobre vacinação por acreditarmos 

que elas causam grande impacto na saúde pública: 

 

 

Aproximadamente 67% dos brasileiros acreditam em ao menos uma afirmação 

imprecisa sobre vacinação. O achado é parte do estudo “As Fake News estão nos 

deixando doentes?”, feito pela Avaaz em parceria com a Sociedade Brasileira de 

Imunizações (SBIm), com o objetivo de investigar a associação entre a desinformação 

e a queda nas coberturas vacinais verificadas nos últimos anos”.3 

 

 

Além disso, no que concerne ao referencial teórico, esta pesquisa está fundamentada na 

Linguística Textual. Entretanto, evidenciamos não apenas a pertinência dos pressupostos 

teóricos da Linguística Textual para o estudo das questões mencionadas, como também a sua 

perspectiva de interdisciplinaridade. Dada sua condição interdisciplinar, fizemos uma interface 

com a Análise do Discurso e com o Jornalismo.  

No que se refere ao aspecto metodológico, a pesquisa classifica-se como qualitativa, 

bibliográfica – uma vez que nos valemos de um referencial teórico por nós revisto – e 

documental – posto que nosso corpus são “materiais que não recebem ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 

 
1 A Avaaz, que significa "voz" em várias lí nguas europeias, do oriente médio e asiáticas, foi criada em 2007 com 

uma simples missão democrática: mobilizar pessoas de todos os países para construir uma ponte entre o mundo 

em que vivemos e o mundo que a maioria das pessoas querem. 
2. Disponível em: https://sbim.org.br/noticias/1139-sete-a-cada-dez-brasileiros-acreditam-em-informacoes-falsas-

sobre-vacinacao Acesso em: 03 ago. 2020. 
3Em 2019, a Avaaz e a SBIm realizaram em parceria o estudo “As Fake News estão nos deixando doentes?”. Cf. 

https://sbim.org.br/noticias/1139-sete-a-cada-dez-brasileiros-acreditam-em-informacoes-falsas-sobre-vacinacao. 

Acesso em: 03 ago. 2020. 
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2002, p.45). Nesse sentido, adotamos os seguintes procedimentos: 

• Conceituação do termo fake news e dos termos que fazem parte desse universo para 

melhor compreensão do fenômeno abordado; 

• Seleção do corpus; 

• Revisão da literatura que compõe o capítulo de fundamentação teórica;  

• Análise das fake news, conforme as categorias de análise estabelecidas; 

• Discussão dos resultados da análise. 

Quanto à organização, esta tese está estruturada em quatro capítulos, além da introdução 

e da conclusão. No primeiro, intitulado “Algoritmos, bolhas, fake news, (des) informação, 

verdade e pós-verdade”, traçamos um panorama dos termos que envolvem o fenômeno das fake 

news. A princípio, contextualizamos os algoritmos e as bolhas e definimos fake news e (des) 

informação. Em seguida, apresentamos as agências de fake news e seu o “antídoto”, as agências 

de fact-checking. Por fim, fazemos algumas considerações acerca do jornalismo, da verdade e 

da pós-verdade. 

No segundo capítulo, intitulado “Contextualização e caracterização do corpus”, 

tratamos da contextualização e da caracterização do corpus. Nessa parte, recuperamos o 

episódio histórico conhecido como Revolta da Vacina, considerando a existência de 

semelhanças entre esse antigo movimento e o atual momento em que vivemos, no qual há uma 

série de boatos contra a vacinação, que leva as pessoas a negarem a eficácia da imunização. 

Ademais, discorremos sobre o funcionamento das vacinas, bem como sobre a pandemia de 

covid-19, que gerou novas reações com relação à vacinação. Depois, focalizamos a plataforma 

da qual retiramos as fake news, o Portal Saúde sem Fake News. Finalizamos este capítulo 

apresentando as desinformações selecionadas para análise. 

No terceiro capítulo, intitulado “Fundamentação Téorica”, partimos da premissa 

interdisciplinar concernente à Linguística Textual e à Análise do Discurso. Inicialmente, 

discutimos as noções gerais de texto e discurso, a fim de chegarmos à perspectiva adotada neste 

trabalho. Passamos, então, à textualidade, focalizando os fatores de intencionalidade, 

aceitabilidade e informatividade. Na sequência, destacamos outros pontos essenciais para nossa 

análise, tais como: gênero textual; a notícia e a sua construção; a identificação das fontes; o 

contrato de comunicação e o relato do acontecimento; as visadas de informação e captação; as 

emoções no discurso; o argumento de autoridade; os verbos dicendi e o modo verbal imperativo. 

No último capítulo, procedemos à análise, dividindo-a em três seções. Na primeira, 

apresentamos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. As duas seções seguintes 
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são dedicadas à análise do corpus. Inicialmente, realizamos uma análise das desinformações 

selecionadas. Posteriormente, passamos à análise da omissão do Portal Saúde sem Fake News, 

que deixou de prestar assistência aos seus usuários em plena pandemia do novo coronavírus. 

Por fim, segue-se a conclusão, na qual verificamos a validade de nossas hipóteses, bem 

como o cumprimento de nossos objetivos específicos. Nela também apresentamos nossas 

considerações sobre o percurso proposto neste trabalho, levando em conta o nosso objetivo 

geral. Além disso, fazemos uma síntese das principais características linguísticas e estruturais 

dos textos analisados, tendo em mente o propósito que assumimos ao empreender esta pesquisa.  
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1 ALGORITMOS, BOLHAS, FAKE NEWS, (DES) INFORMAÇÃO, VERDADE E PÓS-

VERDADE 

 

“Quanto mais a sociedade se distancia da verdade, 

Mais ela odeia aqueles que a revelam.” 

 

(George Orwell) 

 

Uma das grandes invenções do homem é, sem dúvida, a tecnologia. Hoje, mais 

precisamente, as tecnologias de redes digitais possibilitam a democratização do conhecimento 

e das informações; basta um clique no celular para ter um universo de possibilidades nas mãos. 

A internet passou a fazer parte de nossas vidas, seja para fazer uma busca, seja para navegar 

pelas redes sociais. Estar conectado passou a ser questão de sobrevivência, pois é possível 

desenvolver uma infinidade de tarefas simultaneamente, tais como: marcar uma consulta 

médica, pagar as despesas da casa, conversar com o filho que mora em outro país, fazer 

compras, entre outras.  

No processo de viralização de informação, surgem os termos algoritmos, bolhas, fake 

news, (des)informação e pós-verdade. O estudo deles nos proporcionará conhecimentos para 

compreendermos como as redes digitais promoveram a diversidade e a democratização de vozes 

e descentralizaram o poder da grande mídia, tendo em vista que qualquer cidadão é, hoje, 

produtor e disseminador de notícias. Se, por um lado, observamos essa autonomia do cidadão, 

por outro, constatamos um ambiente propício às distorções de fatos, ao aumento da 

manifestação de opiniões e, podemos dizer, à ocorrência da desinformação. Os critérios que 

garantem a verdade de informação jornalística, característicos da empresa jornalística, estão 

ausentes nesse processo de lidar com as informações.  

 

1.1 O poder dos algoritmos 

 

A exposição desmedida nas redes digitais deixa rastros: aonde vamos, do que gostamos, 

a crença que professamos. Em nossos cliques de busca, somos expostos a uma diversidade 

muito grande de informações que nos fazem pensar que somos detentores das nossas escolhas 

e gostos. Ainda que pensemos ter pleno controle do que visualizamos e consumimos nas redes, 

na verdade, quem faz nossas escolhas são os algoritmos4. Para Verdú, (2018, p.1), eles 

 
4
Um algoritmo é uma série de passos fixos desempenhados por um computador para resolver um problema ou uma tarefa 

complexa. Por exemplo, plataformas de mídia social usam algoritmos para compilar o conteúdo visto pelos usuários. Esses 

algoritmos, em particular, são projetados para mostrar aos usuários materiais pelos quais eles se interessarão, com base na 

história de engajamento de cada um deles em determinada plataforma. Os algoritmos podem filtrar conteúdo de modo que os 

usuários vejam primariamente os tipos de conteúdo com que se engajaram anteriormente. Eles tendem a se engajar com 
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constroem um “universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que 

pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis”.  

Santaella (2018a) nos adverte sobre a demonização das redes sociais, dizendo que essa 

não seria uma atitude adequada, pois elas são alimentadas pelos próprios usuários, com dados, 

desejos e crenças. Assim, os algoritmos 

 

[...] são baseados nas próprias escolhas que fazemos, desenham as predileções de que 

damos notícias nas redes. Portanto, não é mais uma mera questão de apenas demonizar 

o poder das redes, pois elas não fazem outra coisa a não ser nos devolver o retrato de 

nossas mentes, desejos e crenças (SANTAELLA, 2018a, p.16).  

 

 

Nossa necessidade de manter as redes alimentadas e de tomar posicionamento sobre 

tudo o que vemos através delas contribui para que os filtros consigam traçar nossos perfis a fim 

de nos vender determinado produto ou até mesmo determinada ideia. Quanto a esse desvendar 

das redes, diz Haddad (2017, p.24): 

 

 

Somos decodificados a partir das nossas manifestações digitais e convertidos numa 

sequência binária de curtidas/não curtidas que revela nossas preferências e gostos, 

com um grau acurado de precisão. São essas preciosas informações que garantem o 

patrocínio às megacorporações como o Facebook e o Google. E, se essas informações 

podem ser usadas não somente para promover a venda de mercadorias, mas também 

a “venda” de idéias e idéias, estamos diante de um desafio considerável para a 

democracia. 

  

  

O autor nos lembra muito bem de duas megacorporações: a ferramenta de busca Google 

e a rede social Facebook, ambas detentoras de um vasto capital. Essas corporações são usadas 

por milhões de usuários, que desconhecem sua organização. “É claro que dados e algoritmos 

são segredos industriais das empresas de tecnologia, mas quando têm, potencialmente, o poder 

de influenciar vidas e países, a transparência deveria ser exigência para o bem comum” 

(GENESINI, 2018, p.57). 

Para Genesini (ibid.), os algoritmos do Google e do Facebook foram criados e são 

constantemente aperfeiçoados para maximizar a audiência e vender publicidade. O autor faz 

uma explicação que contribui para compreendermos como esses filtros trabalham: usando os 

dados fornecidos pelo usuário, os algoritmos traçam seu perfil e o envolvem cada vez mais 

nessa teia digital:  

 

 
conteúdo que provoque reações emocionais, como medo e raiva. Assim, argumenta-se que os algoritmos projetados para tirar 

vantagens das emoções dos usuários criam um ambiente no qual florescerá a desinformação, criada para atuar sobre medos 

profundos e identidades culturais. 
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É um círculo virtuoso para a companhia. Usa e acumula dados dos usuários para 

propor melhores conteúdos, aumentando a audiência e o tempo de permanência na 

plataforma. Quanto mais audiência, mas se conhece o usuário e mais retorno terá a 

publicidade. E assim indefinidamente (id., ibid., p.56). 

 

 

Enquanto muitos acham que o Facebook e Google são caridosos por deixá-los fazer o 

uso sem pagar, na verdade, os usuários estão trabalhando gratuitamente para manter as 

plataformas, fazendo as corporações ganharem milhões de dólares. “Essas empresas sabem tudo 

de mim, mas eu não sei com que critérios me recomendam as coisas. E aí, em parte, está a graça 

do feliz algoritmo” (VERDÚ, 2018, p.3). 

O que muito nos preocupa nas redes como Facebook é que “o algoritmo não foi 

desenhado para priorizar a verdade e os argumentos discordantes” (GENESINI, 2018, p.56). 

Seu propósito único e exclusivo é o lucro, sem nenhuma preocupação com a verdade: 

 

Algoritmos que são otimizados para audiência e publicidade não o são para criar o 

ambiente de desconfiança e questionamento que seria necessário para que publicações 

suspeitas fossem naturalmente detectadas. Pelo contrário, a tendência é de que 

vejamos nas páginas aquilo de que já gostamos e com que concordamos. Se temos 

preferência, a chance é alta de que mais parcial, em relação ao tema tratado, ficaremos. 

(id., ibid., p. 56). 

 

Sendo assim, os usuários são manipulados pelos algoritmos com conteúdos que os 

atraem e com ambientes que passam confiança e clareza. Isso é possível, pois o algoritmo já 

conhece seus gostos, capturados nos filtros e históricos de busca e também no que é postado e 

compartilhado nas redes sociais ou no interesse por um serviço ou produto. Sobre isso, Pariser 

(2012. p.14) esclarece: 

 

O código básico no meio da nova internet é bastante simples. A nova geração de filtros 

on-line examina aquilo de que aparentemente gostamos – as coisas que fazemos, ou 

as coisas das quais as pessoas parecidas conosco gostam – e tenta fazer extrapolações. 

São mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma teoria sobre 

quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir. Juntos, esses mecanismos 

criam um universo de informações exclusivo para cada um de nós – o que passei a 

chamar de bolha dos filtros – que altera fundamentalmente o modo como nos 

deparamos com ideias e informações.  

 

Com todos esses dados, as buscas dos usuários passam a ser personalizadas, ou seja, os 

algoritmos filtram o que devemos ou não ver, traçando o perfil do usuário e estabelecendo a 

qual bolha ele pertence. 

 

 

 



23 
 

1.2 Como se formam as bolhas 

 

As escolhas feitas para nós por meio dos algoritmos nos levam a fazer parte de um grupo 

fechado denominado “bolha”. De acordo com Santaella (2018b, p.16), essas bolhas “são 

constituídas por pessoas que possuem a mesma visão de mundo, valores similares e o senso de 

humor em idêntica sintonia”. Ainda para a autora, elas são formadas por grupos de usuários 

cuja característica é pensar de maneira similar, o que significa 

 

[...]cultivar as mesmas crenças, enxergar o mundo do mesmo modo, sentir a vida da 

mesma maneira e agir de acordo com princípios-guia das crenças acalentadas. Criam-

se, assim, monoculturas viciadas nos mesmos feedback loops (SANTAELLA, 2018a, 

p.21). 

 

Esse bem-estar é adquirido de tal modo que nos causa a ilusão de liberdade de escolha 

e neutralidade. No entanto, os algoritmos filtram a informação nas redes como Facebook ou 

Google, e não só configuram nossa maneira de escolha, como também  

 
[...] estimulam e fortificam as bolhas, espessando as muralhas que separam umas das 

outras – com a agravante de que esses algoritmos são fechados em códigos 

proprietários, de tal maneira que os sistemas que regulam na prática o fluxo de 

informações não são públicos. A rede tecnológica por onde trafegam as informações, 

que deveria ser neutra, não o é (BUCCI, 2018, p.28). 

 

Ainda segundo Bucci (ibid., p. 28),  

 

[...] na era das redes sociais, o indivíduo se encontra encapsulado em multidões que o 

espelham e o reafirmam ininterruptamente – são as multidões de iguais, as multidões 

espetaculares, as multidões de mesmos [...] cujo traço definidor é a impermeabilidade 

ao dissenso, a ponto de uma comunidade de uma determinada bolha mal tomar 

conhecimento da outra. 

 

 

Das possibilidades infinitas que as redes nos trouxeram, uma se intensifica e requer 

cuidado: o acesso à informação, já que esta pode ser verdadeira ou falsa. Na era digital, há uma 

facilidade de comunicação com pessoas que pensam e agem de modo similar, algo natural do 

ser humano. Para Santaella (2018b, p. 23), “embora haja uma tendência do ser humano para 

buscar e escolher aquilo que mais sintoniza com suas crenças, desde a era da cultura de massas, 

cujo império hegemônico dominou até os anos 1970, passamos a sofrer os impactos de uma 

mudança de escala no acesso à informação”. 

A busca por notícias que venham ao encontro do que o usuário/leitor acredita, ou seja, 

a procura de algo para comprovar suas crenças, reforça o “viés de confirmação”, denominado 

pelos psicólogos cognitivos como “a tendência que nós temos de aceitar as informações que 
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dão suporte a nossas crenças e de rejeitar aquelas que as contradizem” (PEROSA, 2017, p. 3). 

Segundo Perosa (ibid., p. 3), isso ocorre porque o diferente nos obrigará a pensar de 

outra forma, bem como a agir de maneira distinta, e o ser humano, por natureza, é resistente a 

mudanças. Ademais, o autor aponta  

 
[...] que o poder da crença – em uma ideia, religião, afinidade política e afins – tende 

a suplantar a argumentação racional baseada em fatos. Por esse motivo, quando 

alguém é confrontado por informações que contrariem sua visão de mundo, as chances 

de que aceitará o novo dado como um fato, mudará sua opinião ou questionará o 

próprio sistema de crenças são um tanto baixas (id., ibid., p. 3) 

 

 

Desse modo, o viés de confirmação é um estímulo que nos leva a defender nossas 

preferências e a rejeitar conteúdos que despertem a nossa antipatia, sem avaliar o seu aspecto 

factual, e até mesmo “acreditar em informações que não tenham base na realidade, mas que 

corroboram uma visão de mundo particular que é um traço da natureza humana amplamente 

documentado” (id., ibid., p. 3). As pessoas tendem a suplantar a argumentação racional baseada 

em fatos, e essa lógica contribui para a manutenção das bolhas. 

Visto, por alguns, como sugestões que fazem expandir seu gosto e, por outros, como 

uma maneira de alienar e manipular o usuário, limitando aquilo a que deve ter acesso e 

colocando-o nas bolhas formadas por pessoas com os mesmos interesses, esse comportamento 

faz com que tenhamos uma visão unilateral. Em outras palavras, 

  

[...] máquinas de buscas e mídias sociais promovem a segregação ideológica, pois o 

usuário acaba por se expor quase exclusivamente a visões unilaterais dentro do 

espectro político mais amplo. Quando muito arraigada devido à repetição ininterrupta 

do mesmo, a unilateralidade de uma visão acaba por gerar crenças fixas, amortecidas 

por hábitos inflexíveis de pensamento, que dão abrigo à formação de seitas cegas a 

tudo aquilo que está fora da bolha circundante. Isso acaba por minar qualquer discurso 

cívico, tornando as pessoas mais vulneráveis a propagandas e manipulações, devido à 

confirmação preconceituosa de suas crenças (SANTAELLA, 2018b, p.15-16). 

 

 

O que ocorre é que há um cerceamento do que o usuário vê e lê. Nos dizeres de Haddad 

(2017, p.24-25): “O indivíduo, nesse universo paralelo caracterizado pelo feixe de relações 

virtuais que estabelece, tende a adotar uma atitude francamente reativa e reacionária em relação 

ao contraditório”. 

Para Santaella (2018b), os algoritmos de busca não favorecem a formação de bolhas na 

mesma proporção dos compartilhamentos em redes. Assim, quem procura notícias nas mídias 

sociais tem mais risco de cair em armadilhas das bolhas coletivas. Não podemos idealizar os 

motores de busca; eles nos dão a sensação de fazermos nossas escolhas de informações de 

maneira democrática, mas, na verdade, somos guiados pela classificação dos algoritmos, e as 
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pessoas, não tendo hábito de checar o que recebem, acreditam que os motores de busca são 

imparciais. Isso ocorre em razão do interesse mercadológico: os cliques dos usuários são 

responsáveis por medir os dividendos a serem pagos a quem disponibilizou a notícia, a 

informação, o vídeo, ou seja, tudo o que é produzido e inserido em plataformas como Google e 

YouTube. 

Para sair das bolhas, é necessário conhecimento, pois os algoritmos geram percepções 

equivocadas e perigosas, que tendem a comprometer a saúde social (tanto individual quanto 

coletiva) e só podem ser combatidas por meio da educação, do pensamento crítico e da ética 

(GABRIEL, 2018, p. 12). Desse modo, a solução unânime para os autores que tratam do 

assunto, como Santaella (2018a, 2018b), Frias (2018), Ferrari (2018) e Gabriel (2018), é a 

educação midiática, por meio da capacitação de professores e alunos, para que as pessoas 

possam fazer suas escolhas de maneira consciente. 

Santaella (2018b) afirma que poucos usuários sabem da existência dos filtros e muito 

menos do fato de o Google permitir o fechamento dos atributos de personificação, apagando a 

história de buscas do arquivo e não permitindo a recuperação de tags de buscas e links visitados 

no futuro. A autora também dá orientações importantes sobre sites na internet como 

“allsides.com” e “hifromtheotherside.com”, que podem consultados a fim de se obterem 

perspectivas diferentes sobre determinado assunto. Já o aplicativo “Read Across the Aisle” 

possibilita ao usuário conhecer os links ocultos na timeline, permitindo ao leitor detectar se está 

exposto ou não a diferentes perspectivas. 

Em suma, vimos que as bolhas reúnem pessoas de mesmas crenças e opiniões, o que 

causa uma preocupação levantada por Santaella (2018a, p.21): “pior do que isso é quando as 

crenças conduzem os indivíduos à prática inadvertida ou deliberada de espalhar notícias falsas 

como retroalimentação de suas crenças mal-fundadas”. Essa prática gera as temidas fake news, 

usadas por qualquer pessoa e para qualquer finalidade, das quais tratamos no item a seguir.  

 

1.3 Fake news e a (des) informação 

 

Ter voz para mostrar determinado posicionamento diante de uma notícia é uma prática 

iniciada nos jornais tradicionais, por meio da carta do leitor. Com o advento da tecnologia e das 

redes sociais, esse princípio está cada dia mais concretizado, pois os usuários começaram a 

tomar a palavra também nas mídias digitais. Nelas, foi-lhes dada “[...] autonomia, relativamente 

controladas pelos algoritmos, nas redes sociais que, não por acaso, estouraram como fogos de 

artifícios para a riqueza bilionária dos proprietários dessas redes. Finalmente, abriu-se um 
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festival de fala para todos e qualquer um” (SANTAELLA, 2018a, p.11-12). 

O acesso aos meios digitais possibilitou às pessoas expressar suas opiniões e, até 

mesmo, criarem notícias, dificultando o compromisso com a verdade. É certo que as notícias 

falsas, boatos, anedotas sempre existiram. No entanto, podemos deduzir que o poder de 

disseminação era reduzido, pois tinha de ser “passado de boca a boca” e, por essa razão, 

demorava a alcançar longas distâncias ou sequer chegava a assumir proporções maiores.  

Conforme já afirmamos, a tecnologia, a evolução da internet e das redes sociais 

impulsionaram a comunicação, possibilitando tornar-se global qualquer criação e/ou 

compartilhamento de notícias, graças à multiplicação de plataformas digitais e redes sociais. 

Tal fenômeno nos remete às fake news. 

As fake news são publicações que viralizam em redes sociais a partir de informações 

comprovadamente falsas, com um formato que simula o estilo jornalístico para enganar o 

público, ocultando sua autoria. Para Frias (2018, p. 43), 

 

[...] O termo fake news deveria ser compreendido como toda informação que, sendo 

de modo comprovável falsa, seja capaz de prejudicar terceiros e tenha sido forjada e/ 

ou posta em circulação por negligência ou má-fé, neste caso, com vistas ao lucro fácil 

ou à manipulação política. É prudente, tudo indica, isolar a prática, diferenciando-a 

da mera expressão de pontos de vista falsos ou errôneos, assim como do entrechoque 

de visões extremadas. 

 
 

Deve-se ter claro que o termo fake news é novo, mas o ato de criar notícias falsas vem 

de muito tempo, e a internet facilitou a disseminação delas, como já dissemos. Bucci (2018), 

em seu artigo: “Pós-verdade e corrosão da verdade”, nos chama a atenção quanto à presença da 

mentira nas notícias que, segundo ele, não é novidade, tampouco chega com as mídias. O autor 

relembra fatos anteriores ao advento das redes sociais, que também se transformaram em uma 

epidemia, tais como a campanha de invencionices movida em proveito de George W. Bush para 

preparar a invasão ao Iraque.  

Em 2003, manchetes de que o ditador Saddam Hussein fabricava armas químicas de 

destruição de massa acarretaram o convencimento da opinião pública e angariaram o apoio do 

primeiro ministro inglês Tony Blair. Jornais de boa reputação deram destaque ao fato, e a notícia 

foi tolerada ou induzida pelo Pentágono. Anos mais tarde, Bush e Blair admitiram que a 

acusação era falsa, ou seja, que as notícias que a Inteligência recebeu eram falsas. [...] “sejam 

falsas ou verdadeiras, sempre vai existir quem acredite que a notícia falsa seja verdadeira e 

vice-versa. A internet apenas e tão somente amplificou o alcance dos boatos, das mentiras e 

também das verdades” (COSTA, 2018, p. 12). 

Como podemos perceber, o autor também corrobora a ideia de que a falsificação política 
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por meio de distorções de fatos e informações não é novidade e igualmente considera que a 

novidade está nos meios de disseminação: “O novo é que estamos em uma nova era, turbinada 

pela internet e pelas redes sociais, em que o crescimento é viral e o efeito, exponencialmente 

explosivo. O novo é o Facebook, o Google e o Twitter, não a tentativa de contar mentiras ou 

falsificar informações, o que sempre existiu na história do mundo” (id., ibid., p.49). 

Hoje, o Facebook e o Google são as maiores plataformas que contribuem para que as 

fake news tomem proporções assustadoras. Elas “vivem do conteúdo graciosamente despejado 

em sua rede (no caso do Facebook) ou capturado dos outros (caso do Google). Quem alimenta 

esse receptáculo de tentáculos mundiais são pessoas, instituições, empresas em geral e empresas 

jornalísticas em particular” (id., ibid., p. 12). 

Nesse contexto, há uma necessidade de participação, e o usuário não tem a preocupação 

de checar a informação antes de compartilhar. Para Ferrari (2018, p. 113), “o que a nova timeline 

do Facebook nos mostra, por exemplo, é que a partilha veio para ficar e tornou-se sinônimo de 

tempo escorregadio. Compartilham para deixar uma marca, mas em 80% os casos é uma marca 

sem procedência garantida”.  

Em meio a milhões de notícias desencontradas, discute-se, inclusive, sobre o que pode 

ou não ser chamado de fake news. Segundo Derakhshan e Wardle (2017), não podemos usar o 

termo fake news, pois os políticos ao redor do mundo usam a expressão como ferramenta contra 

o quarto poder e como desculpa para censurar a liberdade de expressão. Para Frias (2018, p.42), 

o termo fake news vem sendo empregado como esgrima retórica para desqualificar versões 

diferentes do que acredito e me agrada. “O que é fake news para um fanático é verdade cristalina 

para o fanático da seita oposta”.  

O grande problema é como distinguir a verdade e a mentira. Conforme Ferrari (2018, p. 

44), “... as notícias falsas são, na verdade, uma variedade de desinformação que pode variar 

entre a correta utilização de dados manipulados, a utilização errada de dados verdadeiros, a 

incorreta utilização de dados falsos e outras combinações possíveis”.  

Entretanto, designar tudo isso como notícia falsa é por demais impreciso. “Segundo a 

dupla de pesquisadores Claire Wardle e Hossein Derakhshan, o termo ‘notícia falsa’ `é 

inadequado para descrever o fenômeno da produção, difusão e consumo de uma gama variada 

de informações que podem ser comparadas à poluição”.5 Acreditamos que o termo 

“desinformação”, mencionado pelos autores, seja o mais sensato nos tempos em que vivemos. 

Para os estudiosos, há diversos tipos de desordem da informação. Como vemos no diagrama a 

 
5 Manual de Credibilidade. Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/desinformacao. Acesso 

em: 17 nov. 2020.  

https://firstdraftnews.com/author/cwardle/
https://www.theguardian.com/profile/hosseinderakhshan
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seguir, os autores classificam esse tipo de informação em termos da motivação e também de 

sua precisão.  

  

Figura 1: Desordem da Informação 

 

Fonte: MANUAL DA CREDIBILIDADE, 20166 

 

 Para compreendermos o diagrama, à esquerda, em preto, o círculo representa as 

informações falsas, mas sem motivação de prejudicar ninguém, como os erros jornalísticos de 

boa-fé, que precisam ser corrigidos tão logo detectados. Ao centro, na intersecção, os autores 

chamam de desinformação aquilo que tem um contexto falso e se caracteriza por conteúdos 

impostores e fabricados. Já na parte direita do diagrama, temos a má informação, totalmente 

nociva. Ela diz respeito a mensagens de discurso de ódio, assédio e vazamento de informações 

que deveriam permanecer na esfera privada, como imagens íntimas. No mundo polarizado de 

hoje, a má informação e a desinformação proliferam nas redes sociais, com graves riscos para 

a distorção do debate público. 

 Os autores classificam os elementos do processo da desinformação em três: agente, 

mensagem e intérprete. Atentemos no diagrama a seguir: 

 
6 Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/. Acesso em: 03 mar. 2020.  
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Figura 2: Elementos do processo de desinformação 

 
Fonte: MANUAL DA CREDIBILIDADE, 20167 

 

Quanto ao primeiro elemento, o agente, devem-se analisar alguns pontos para identificar 

sua composição. São eles: o tipo de ator – se é oficial (um governo ou partido político) ou 

não(um indivíduo informal); a organização por trás da mensagem – se não tem qualquer 

organização, se é uma organização rígida ou uma organização de redes; a motivação de quem 

produz a desinformação – dentre os motivos, destacam-se os financeiros, políticos, sociais ou 

psicológicos; o nível de automação da desinformação – se o agente é humano, um bot ou híbrido 

(pessoas e bots); a audiência - quem será o alvo da desinformação (membros específicos de 

uma organização, grupos sociais ou a sociedade como um todo); e, por fim, se o agente da 

mensagem tem a intenção de prejudicar ou de enganar.  

O segundo elemento é a mensagem em si. Nesse caso, começa-se por determinar sua 

duração, se de prazo longo ou curto. Em seguida, vem sua precisão, se é enganosa, manipulada 

ou fabricada. Depois é apresentado o tipo da motivação que carrega, se a informação é legal ou 

ilegal. Em seguida, qual o tipo de impostor está por trás da desinformação, se nenhum, se uma 

marca ou se é um impostor individual. Por último, quem é o elo da mensagem: individual, um 

determinado político, alvo coletivo ou uma organização. 

Para finalizar o diagrama, temos o intérprete. Para conhecê-lo, precisamos analisar 

 
7 Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/. Acesso em: 03 mar. 2020.  

https://www.manualdacredibilidade.com.br/
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inicialmente o tipo de leitura: identificar se quem recebe a mensagem tem uma natureza 

hegemônica, ou seja, de liderança ou superioridade. Em seguida, é necessário verificar se se 

trata de alguém com viés oposicionista à mensagem em questão ou se o intérprete tem um papel 

de negociação em relação à mensagem de desinformação. Por fim, é preciso saber qual a ação 

tomada pelo intérprete sobre a desinformação: se ignorou o conteúdo, se compartilhou em apoio 

ou em oposição a quem interessa difundir a desinformação. 

O esquema a seguir, denominado “O ecossistema da informação”, produzido por Wardle 

(2017), nos mostra como o fenômeno da desinformação abrange conteúdos de natureza diversa. 

 

Figura 3: O ecossistema da desinformação 

 
*Correção: Uma versão anterior deste gráfico identificava incorretamente este tipo de desinformação como Manipulação de Contexto. O erro foi percebido e 

imediatamente corrigido no dia 02/10/2019 

 

Fonte: MANUAL DA CREDIBILIDADE, 20208 

 

A autora define sete tipos de desinformação no ecossistema da mídia digital. O primeiro 

é a falsa conexão, quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo; ao 

clicar, o leitor é direcionado para cadastros a serem preenchidos. O segundo é o falso contexto, 

quando o conteúdo genuíno é compartilhado com informação contextual falsa. O terceiro é a 

manipulação do conteúdo, quando a informação é manipulada para enganar: uma notícia com 

 
8 Dis ponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br/desinformacao. Acesso em: 03 mar. 2020. 
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imagens de outro fato, ou video e voz manipulados – os chamados “deep fake”. O quarto 

engloba a sátira ou paródia (a paródia é imitativa por definição; a sátira, não), que não tem 

nenhuma intenção de prejudicar, mas tem potencial para enganar. É feita de forma proposital 

para ridicularizar os poderosos, mas pode enganar os leitores desavisados. O quinto é o 

conteúdo enganoso, quando há o uso enganoso de informações para enquadrar uma questão ou 

indivíduo. O sexto é o conteúdo impostor, quando fontes genuínas são imitadas, por exemplo: 

imitação de redes sociais de celebridades, sites de jornais com logotipos parecidos com os 

verdadeiros. O sétimo e último é o conteúdo fabricado, quando o conteúdo novo é criado para 

ludibriar e prejudicar.  

Esse modo de expor as desinformações é importante para percebermos que as notícias 

falsas podem ser apresentadas de diversas maneiras, sendo algumas mais óbvias e outras mais 

dificeis de serem identicadas. Essa dificuldade se deve, sobretudo, à mescla de dados e fatos, 

verdadeiros e falsos. 

Agora, passamos à quarta ilustração sobre desinformação, que representa as três fases 

do processo da desordem da informação: criação, reprodução e distribuição.  

 

Figura 4: As três fases do processo da desordem da informação 

 

Fonte: MANUAL DA CREDIBILIDADE, 20209 

 

Segundo os autores, o agente que fabrica uma mensagem pode vir a ser diferente daquele 

que a produz, no sentido de transformá-la num poduto de mídia. Criação e reprodução são as 

duas fases iniciais do processo. A terceira e última fase é a distribuição, quando o produto da 

 
9 Disponível em: https://www.manualdacredibilidade.com.br. Acesso em: 03 mar. 2020. 
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desinformação é distribuído ou tornado público. 

Para Perosa (2017), são três os fatores que turbinam a produção e o compartilhamento 

das fake news: polarização política, descentralização da informação devido à mídia e falta de 

confiança das pessoas. Assim, cria-se um terreno fértil para o império da pós-verdade.  

 

O primeiro é o ambiente de alta polarização política, que não favorece nem o debate 

racional nem o apreço pelo consenso. O segundo é a descentralização da informação, 

por causa da ascensão de meios de comunicação alternativos e independentes, 

propiciada pela internet. Parte dos novos canais tem uma agenda política, e seus 

compromissos propagandísticos e ideológicos suplantam qualquer compromisso com 

informação factual. O terceiro é o ceticismo generalizado entre as pessoas quanto às 

instituições políticas e democráticas – sendo os principais alvos os governos, os 

partidos e os veículos de mídia tradicional (id., ibid., p.3) 

 

 

Sobre essa questão, Ferrari (2018, p.62) diz: “As notícias falsas só existem porque as 

pessoas precisam de notícias, verdadeiras ou não, para alimentar as próprias certezas”. Por essa 

razão, podemos concluir que a onda de fake news está longe de passar.  

Diante disso, como já dissemos, faz-se necessária uma educação digital para conhecer 

os mecanismos de manipulação em torno dos algoritmos. Ela despertará, no usuário, a dúvida 

e o desejo de buscar outros pontos de vista para se espelhar, o que vai dificultar a sua 

manipulação. Conforme a enquete desenvolvida em 2017 pelo programa “Future Now” da 

BBC, em resposta ao item “Futuro da internet, mídia e democracia”, Victoria Rubin apontou 

para o fato de que a psicologia humana é o grande obstáculo para a obtenção de informações 

confiáveis, devido à falta de vontade de buscar fatos e histórias em desacordo com os pontos 

de vista obstinadamente adotados pelas pessoas (SANTAELLA, 2018b, p .18). 

Já para Ferrari (2018), a solução está no debate público e no usuário, que deve ser 

ponderado na hora de compartilhar tudo o que chega às suas redes sociais. De acordo com a 

autora, “... fake news virou uma praga midiática, a qual precisamos combatê-la, retomando o 

debate público, ensinando o cidadão comum a checar antes de clicar ou compartilhar qualquer 

informação” (id., ibid., p. 44).  

 

1.4 Agências de fake news 

 

As redes sociais estão vivendo, hoje, o que aconteceu no século XVIII com a imprensa, 

quando se iniciou a fabricação de jornais. A novidade está na “profissionalização” da produção 

de notícias falsas. Como vemos, há até a criação de agências especializadas para tal:  
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A partir de 2013, várias agências e sites que veiculam notícias falsas começaram a 

surgir em diversos países, aproveitando a facilidade de se produzir conteúdo sem 

verificação, com baixo custo editorial, ou seja, sem investimentos em redações, 

equipes de verificação, editores e, ainda, abusando de boots, algoritmos (software de 

inteligência artificial) (FERRARI, 2018, p.124). 
 

 

 Essa facilidade na divulgação de informações falsas é denominada por D’Ancona (2018, 

p. 46) de “indústria da desinformação”. Segundo o autor, ela corresponde à “difusão sistemática 

de mentiras por organizações de fachada que atuam a favor de grupos de interesse que desejam 

suprimir a informação precisa ou impedir que outros grupos ajam contra eles”.  

Segundo Ferrari (2018), um estudo da Universidade de São Paulo (USP) mostra algumas 

características comuns das fake news e dos sites que as disseminam no Brasil. Todos os 

principais sites que veiculam esse tipo de conteúdo apresentam algumas características em 

comum: 

✓ Foram registrados com domínio .com ou .org (sem o .br no final), o que dificulta a 

identificação de seus responsáveis, pois não têm a mesma transparência dos domínios 

registrados no Brasil;  

✓ Não apresentam qualquer página identificando seus administradores, corpo editorial ou 

jornalistas. Quando existe, a página 'Quem Somos' não diz nada que permita identificar 

as pessoas responsáveis pelo site e seu conteúdo;  

✓ Não trazem "notícias" assinadas; 

✓  Apresentam "notícias", nas quais predominam opiniões — cujos autores também não 

são identificados — e discursos de ódio (haters); 

✓ Têm intensiva publicação de novas "notícias" a cada poucos minutos ou horas; 

✓ Apresentam nomes parecidos com os de outros sites jornalísticos ou blogs autorais já 

bastante difundidos; 

✓ Caracterizam-se por seus layouts deliberadamente poluídos e confusos, fazendo-lhes 

parecer grandes sites de notícias e conferindo-lhes credibilidade por parte de usuários 

desatentos; 

✓  São repletas de propagandas (ads do Google), o que significa que, a cada nova 

visualização o dono do site recebe alguns centavos (aqui falamos de páginas cujos 

conteúdos são compartilhados dezenas ou centenas de milhares de vezes por dia no 

Facebook). 

A pesquisa também revelou uma lista de sites propagadores de fake news mais 

compartilhados. São eles: Ceticismo Político; Diário do Brasil; Folha do Povo; Folha Política; 

Gazeta Social; Implicante; JornaLivre e Pensa Brasil. 
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Algumas dessas páginas foram criadas pelas mesmas pessoas, seja por repercutirem notícias 

umas das outras, seja por utilizarem exatamente o mesmo template e formato. Sobre isso, 

Ferrari (2018, p.124) dá um exemplo emblemático: “Alberto Silva, conhecido como Beto Silva, 

comanda o Pensa Brasil na cidade mineira de Poços de Caldas, além de outros veículos de fake 

news como o Brasil Verde e Amarelo, Diário do Brasil e Folha Digital, chegando a faturar, [...] 

150 mil reais por mês em anúncios [...]”. 

 

1.5 Fact-checking 

 

Como vimos até aqui, a propagação de mentiras não é novidade. No entanto, depois da 

campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos e do Brexit, na Inglaterra, “os jornais 

começam a olhar a área de checagem como um modelo de negócio, seja para fidelizar o leitor, 

ouvindo-o com sugestões de pautas sobre os atores públicos, seja mesmo como moeda de troca 

na valorização do preço cobrado pelas assinaturas” (FERRARI, 2018, p.121).  

A autora tem críticas quanto ao jornalismo, por ele prezar pela rapidez e, assim, 

contribuir com a desinformação. Nesse caso, a solução viria por meio das checagens. Para ela, 

 
[...] no jornalismo o que importa é chegar na frente do concorrente, e isso contribuiu 

e muito, a meu ver, para avalanche de fake news. O jornalismo tem a chance agora de 

assumir um caráter mais procedimental, através da rotina de checagem e confrontação 

dos dados, ganhando nova tipologia, na qual a checagem passa a ser a notícia, apurada 

por uma equipe própria ou vinda de um parceiro externo (agência de fact-checking) 

(id., ibid., p.94) 

 

O fact-checking, termo usado no jornalismo, é a checagem de fatos/notícias, por meio 

de pesquisas e análise de dados ou mesmo um confronto de dados ou falas de pessoas públicas. 

Essa apuração da veracidade contribui para qualificar o debate público. No entanto, Genesini 

(2018, p. 52) faz a seguinte ponderação:  

 

Mas também esta solução encontra seus inimigos. Muita gente, principalmente 

aqueles engajados com algum espectro político, sustenta que a própria verificação 

encontra dificuldades em ser efetivamente independente e não ter lado. A questão 

crucial, no entanto, é mais intrincada. A parte da “verdade” que pode ser efetivamente 

verificada, preto no branco, é pequena. A verdade efetivamente factual é, feliz ou 

infelizmente, limitada e incapaz de refletir aspectos relevantes da realidade.  

 

Ao assumirmos, nesta tese, o conceito de desinformação de Wardle (2017), vimos que 

a elaboração/construção/produção delas pode se dar de várias maneiras (falsa conexão, 

conteúdo impostor, conteúdo fabricado, conteúdo manipulado, falso contexto, sátira ou 

paródia). Desse modo, classificar uma notícia como verdadeira ou falsa torna-se muito vago e 
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impreciso, dificultando o trabalho dos checadores. Sobre isso, Genesini (2018, p. 52) relata:  

 

Fica clara a dificuldade em carimbar muitas afirmações taxativamente de verdadeiras 

e falsas. Muitos enunciados têm contexto, têm timing, têm subtextos, usam números 

e estatísticas como argumento para sustentar um ponto de vista. Em alguns casos é 

possível ser exato. Em muitos outros, o trabalho de checagem é muito mais de análise 

e agregação de informações que um veredito final.  

 

 

Por conta das dificuldades, as agências determinam as etiquetas para classificar cada 

notícia que passa pelo processo de checagem. Ocupamo-nos das etiquetas quando nos 

dedicamos aos estudos das referidas agências.  

O primeiro site da América Latina dedicado à verificação foi o “Chequeado”, criado em 

2010, na Argentina. No presente trabalho, selecionamos três agências brasileiras, a título de 

exemplificação: Lupa, Aos Fatos e Pública-Truco. A profusão de agências nacionais comprova 

a visão de Ferrari (2018, p.112), segundo a qual: “A América e a Europa são os continentes com 

mais checadores. A maioria deles não tem qualquer vínculo com outros meios de comunicação. 

São ONGs ou iniciativas de fact-checking ligadas a universidades”.  

Para firmarem compromisso e confiabilidade, as agências devem fazer parte da 

Internacional Fact-checking Network (IFCN), grupo que se reúne em torno do Poynter Institute, 

líder mundial em jornalismo, com sede nos EUA. A IFCN “prevê que as agências sigam os 

códigos e princípios de ética acordados pelo conjunto de checadores, em reunião realizada em 

Buenos Aires, na Argentina, em 2016” (FERRARI, 2018, p.112). 

Ainda segundo Ferrari (ibid.), a jornalista Cristina Tardáguila foi a idealizadora, em 

2014, do primeiro blog de fact-checking do Brasil, o “Preto no Branco” – hoje substituído pelo 

“É isso mesmo?” –, para listar o grau de veracidade dos políticos em campanha.  

 

1.5.1 Agência Lupa10 

 

A Lupa é a primeira agência de notícias do Brasil a se especializar na técnica 

jornalística mundialmente conhecida como fact-checking. Acompanha o noticiário de política, 

economia, cidade, cultura, educação, saúde e relações internacionais, buscando corrigir 

informações imprecisas e divulgar dados corretos. Foi fundada em 1º de novembro de 2015, 

por Cristina Tardáguila, que dirigiu a empresa de 2015 a abril de 2019, quando se licenciou 

para assumir o cargo de diretora adjunta da IFCN, nos EUA.  

 
10 Todas as informações sobre a agência Lupa foram retiradas do seu site.  
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A agência não se vale de fontes anônimas em seu trabalho e disponibiliza ao leitor, para 

consulta, todos os bancos de dados usados nas verificações veiculadas. Suas checagens são 

vendidas a outros veículos de comunicação e também publicadas no próprio site da agência.  

Como “membro verificado” da IFCN, a Lupa passa por auditorias independentes todos 

os anos e mantém em seu site – bem como em cada uma de suas postagens – o selo verde que 

identifica as plataformas de checagem aprovadas pelos auditores internacionais.  

Além das checagens, conta com o “Lupa Educação”, um programa de treinamento e 

capacitação destinado a estudantes e profissionais de qualquer área do conhecimento para que 

possam aprender técnicas básicas de fact-checking e debunking, uma das fontes de renda para 

a manutenção da empresa. 

A Lupa também desenvolveu etiquetas de classificação para aplicar às frases analisadas. 

Elas buscam identificar de forma clara e objetiva o grau de veracidade das declarações 

verificadas. A agência trabalha com nove etiquetas. São elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AGÊNCIA LUPA, 2019.11  

 

 
11 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/. Acesso em: 28 nov. 2019. 

Figura 5: Etiquetas da agência Lupa 

http://www.lupa.news/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2017/03/28/lupa-educacao/?doing_wp_cron=1543958737.3564190864562988281250
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1.5.2 Agência Aos Fatos 

 

Criada em 2015, foi a primeira plataforma brasileira a checar sistematicamente o 

discurso público. Teve Tai Nalon, hoje diretora executiva, e Rômulo Collopy, hoje diretor de 

tecnologia, como cofundadores. Em setembro de 2016, a agência assinou o código internacional 

de princípios e condutas estabelecido pela IFCN.  Hoje, mantém parcerias remuneradas com 

o UOL e o Facebook, este último por meio do programa de checadores independentes. De 

forma não remunerada, a TV Cultura também é sua parceira de republicação.  

O processo de venda de reportagens obedece a trâmites comerciais que garantem 

independência, tanto na pauta e na apuração quanto na edição. A distribuição do conteúdo fica 

a cargo dos parceiros, que compram a exclusividade da publicação. Além de a venda ser um 

meio de adquirir recursos para a sua manutenção, a Aos Fatos também conta com a mobilização 

dos leitores e admiradores, que se unem regularmente em campanhas de doação e repercussão 

nas redes. 

Além das checagens, a agência ainda dispõe do “Aos Fatos Lab”, o braço de tecnologia 

e consultoria em fact-checking voltado a empresas e organizações da sociedade civil sem 

vinculação político-partidária. Como parte de um plano gestado desde o início de suas 

operações, abre suas portas para parceiros que buscam, na checagem de fatos e na rigorosa 

abordagem jornalística, entender assuntos relacionados às principais políticas públicas 

desenvolvidas no país e zelar pela educação de mídia da sociedade brasileira. 

Sob a premissa de que todas as pessoas expostas à desinformação também merecem ter 

acesso à informação verificada, a agência desenvolveu um robô para o Twitter, a 

“@fatimabot”. O aplicativo foi idealizado pelo jornalista Pedro Burgos, ICFJ Knight Fellow e 

fundador do Impacto.jor, projeto apoiado pelo Google News Lab, do qual a Aos Fatos também 

é entusiasta. O robô sincroniza um banco de notícias falsas ou distorcidas já checadas pela 

equipe editorial da agência  

A agência trabalha com sete selos. São eles: 

 

 

 

 

 

 

https://aosfatos.org/noticias/aos-fatos-assina-compromisso-internacional-pela-conduta-transparente-de-checadores/
http://www.poynter.org/category/fact-checking/
https://aosfatos.org/noticias/aos-fatos-adere-iniciativa-de-verificacao-de-noticias-do-facebook/
https://twitter.com/fatimabot
http://www.impacto.jor.br/
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Figura 6: Selos da agência Aos Fatos 

 

 

O emprego do selo VERDADEIRO é simples: a declaração ou a 

informação são condizentes com os fatos e não carecem de 

contextualização para se mostrarem corretas. 

  

 

O selo IMPRECISO só se aplica a declarações. Quando a afirmação 

recebe o selo IMPRECISO, significa que necessita de contexto para 

ser verdadeira. Ou seja, em alguns cenários, é possível que a 

declaração em questão não se aplique. 

 O selo EXAGERADO só se aplica a declarações. É para quando elas 

não são totalmente falsas, mas estão quase lá. Um político disse que 

fez 100 mil creches, mas fez 80 mil? EXAGERADO. Também são 

destinadas a afirmações sobre as quais faltam dados que atestem sua 

veracidade. 

 

O selo INSUSTENTÁVEL só se aplica a declarações. Serve àquelas 

cujas premissas não podem ser refutadas nem confirmadas. Ou seja, 

serve para quando não há fatos, dados ou qualquer informação 

consistente que sustentem a afirmação. 

 

O selo CONTRADITÓRIO é usado apenas em declarações, quando o 

conteúdo da declaração checada é objetivamente oposto ao de 

afirmações ou ações anteriores atribuídas à mesma pessoa ou 

instituição que ela representa. 

 

O selo DISTORCIDO é usado apenas para boatos e notícias com 

conteúdo enganoso. Serve para aqueles textos, imagens e áudios que 

trazem informações factualmente corretas, mas aplicadas com o intuito 

de confundir. 

 Se uma afirmação ou uma notícia ou um boato têm informações sem 

qualquer amparo factual, eles recebem o selo FALSO. É simples. Basta 

que os dados disponíveis a contradigam de forma objetiva. 

 

Fonte: AGÊNCIA AOS FATOS, 201912.  

 
12Disponível em: https://aosfatos.org/. Acesso em: 28 out. 2019. 
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 1.5.3 Agência Pública – Truco13 

 

A Pública é mais do que um site de notícias. Sob comando de jornalistas mulheres, é a 

primeira agência especializada em jornalismo investigativo do Brasil. Suas investigações são 

reproduzidas gratuitamente em mais de 700 veículos nacionais e internacionais, de blogs e 

publicações regionais a gigantes como o The Guardian, El País e o UOL. Com o seu apoio, a 

informação vem à tona e se espalha pelo mundo inteiro.  

A agência é financiada por recursos provenientes das seguintes fontes: doações de 

fundações privadas nacionais e internacionais; patrocínio a projetos e eventos; editais e 

financiamento dos leitores. Além disso, conta com dois financiadores institucionais: a Ford 

Foundation, uma organização norte-americana, e a OAK Foundation, uma organização sediada 

na Suíça. Também existem financiamentos para projetos específicos, tanto de investigações 

jornalísticas como de fomento ao jornalismo. Sua política de financiamento tem como 

princípios a independência editorial e a integridade jornalística. A Pública determina que 

nenhum financiador pode interferir nas investigações ou ter acesso ao conteúdo produzido antes 

da publicação no site e não trabalha com projetos comissionados por financiadores. Todas as 

pautas e projetos são próprios e não são aceitas a doações de qualquer instituição que represente 

conflito de interesse com a produção, os valores e a atuação da agência. 

O trabalho de fact-checking do Truco é uma das modalidades de jornalismo 

investigativo produzidas pela Redação da agência Pública, portanto, está submetido ao mesmo 

Conselho Consultivo. Com exceção de algumas iniciativas pontuais, que podem ter o apoio de 

financiadores específicos – como no caso do Congresso, encerrado em dezembro de 2016 e que 

contou com financiamento do Instituto Betty e Jacob Lafer –, o Truco é bancado pela Pública 

com recursos dos seus financiadores institucionais: a Ford Foundation e a Oak Foundation. 

Além disso, integra a IFCN, que reúne os principais sites de fact-checking do mundo, 

como já dissemos. Após passar por uma auditoria independente concluída em 28 de março de 

2017, tornou-se um dos signatários verificados do código de princípios da IFCN. 

O Truco trabalha com sete selos. São eles: 

 

 

 

 

 

 
13 Todas as informações referentes à agência foram retiradas do seu site. 
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Figura 7: Etiquetas da Agência Pública - Truco 

 

Fonte: AGÊNCIA PÚBLICA - TRUCO, 201914.  

 

As agências de checagem fazem o papel de mostrar e desfazer as desinformações, mas, 

para Frias (2018), a solução ainda é o jornalismo de qualidade e comprometido com a 

veracidade dos fatos. Infelizmente, ele ainda não é acessível por questões financeiras e também 

por falta de discernimento de muitos dos usuários. 

 

A imprensa profissional, que adota critérios rigorosos para apurar e publicar notícias, 

continuam sendo o farol a iluminar as fronteiras, sempre fluídas, entre o falso e o 

verdadeiro. Mas a maioria das pessoas ainda tem pouco acesso a esse tipo de 

jornalismo (mesmo que a era digital tenha multiplicado em várias vezes o público que 

desfruta desse aceso) e nem sempre se mostra capaz de distingui-lo de outras fontes 

suspeitas ou simplesmente mentirosas (FRIAS, 2018, p. 44). 

 

1.6 Jornalismo, Verdade e Pós-verdade 

 

A internet e, na esteira desta, as redes sociais, possibilitaram a qualquer pessoa, com um 

computador ou um telefone celular conectado, produzir “conteúdo jornalístico”. Esse fato 

revolucionário mudou radicalmente a maneira de produzir e difundir a informação, causando a 

sensação de que a sua veracidade foi perdida. Entretanto, convém lembrar, mais uma vez, que 

a chamada velha mídia (jornais, revistas, rádios e televisão) também não era garantia de 

conteúdo jornalístico imune a mentiras:  

 

É evidente que, no formato fixo tradicional da imprensa, havia uma razoável 

probabilidade de que aquilo que você lia fosse uma versão confiável da verdade, de 

alguma verdade. No entanto, agora, na era pós-impressão, voltamos a uma época em 

que é bastante provável ouvir e acreditar em informações tanto certas quanto erradas. 

Não há mais a solidez do papel para garantir a verossimilhança de uma informação 

qualquer. Se é que havia essa garantia. (COSTA, 2018, p. 10). 

 
14Disponível em: https://apublica.org/checagem/. Acesso em: 28 out. 2019. 
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O autor termina sua consideração de maneira a suscitar a dúvida, “se é que havia essa 

garantia” da verossimilhança da informação na imprensa escrita. Desse modo, o papel físico 

não é garantia da veracidade de uma notícia, mas sim a credibilidade dos veículos/empresas 

que produziram o conteúdo, pois ela é o maior ativo de uma empresa jornalística.  

No entanto, a propagação de mentiras, nesse meio, não é novidade. Bucci (2018, p. 23) 

diz que a 

 

[...] mentira de imprensa é tão antiga quanto a imprensa. Quando olhamos os jornais 

da virada do século XVIII para o século XIX na Europa e nos Estados Unidos, vemos 

um festival de calúnias e xingamentos sem nenhum compromisso com o equilíbrio, a 

ponderação e a objetividade. Os diários que conquistaram na prática a liberdade de 

imprensa primavam pela violência da linguagem e mentiam à vontade. A qualidade 

jornalística, não custa lembrar, só veio como consequência do exercício da liberdade, 

não o contrário.  

 

Embora esse não seja exclusivamente o motivo, a busca pelo furo de reportagem coopera 

para a propagação das notícias falsas, pois o tempo necessário para confirmar com outras fontes 

o que está sendo noticiado é exíguo. 

Outra questão que se pode levantar é a seguinte: os meios de informação tradicionais, 

que gozam de certa credibilidade, entregam a verdade nua e crua, ou seja, como de fato 

aconteceu? Parece-nos que não, pois a notícia publicada está mais próxima de uma versão do 

fato, isto é, o que chega para o sujeito receptor é o produto do trabalho de outro sujeito, que traz 

consigo ideologias e crenças, sejam elas pessoais ou da empresa a que se vincula.  

Para Charaudeau (2015, p.95), “o acontecimento nunca é transmitido à instância de 

recepção em seu estado bruto; para sua significação, depende do olhar que se estende sobre ele, 

olhar de um sujeito que o integra num sistema de pensamento e, assim fazendo, o torna 

inteligível”.  

 Ainda nessa perspectiva, o autor diz que “não há captura da realidade empírica que não 

passe pelo filtro de um ponto de vista particular, o qual constrói um objeto particular que é dado 

como um fragmento do real. Sempre que tentamos dar conta da realidade empírica, estamos às 

voltas com um real construído, e não com a própria realidade” (CHARAUDEAU, 2015, p.131). 

Em outras palavras, “A ideia de que as notícias de jornal ‘retratam a realidade’ não faz 

sentido” (BUCCI, 2003, p.9). O fenômeno das “notícias falsas” ou “desinformação” parece, 

portanto, ser algo velho com nova roupagem. Novo é seu meio de propagação: as redes sociais 

e os sites de busca. A tecnologia, a evolução da internet e das redes sociais impulsionaram a 

comunicação, possibilitando tornar-se globalizado qualquer um que crie e/ou compartilhe uma 

notícia, graças à multiplicação de plataformas digitais e redes sociais. Esse fenômeno nos 
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remonta às desinformações que viralizam em redes sociais a partir de informações 

comprovadamente falsas, com um formato que simula o estilo jornalístico para enganar o 

público, ocultando sua autoria.  

Nesse cenário, emerge o termo “pós-verdade” que, grosso modo, pode ser compreendido 

como a desconstrução da verdade, embora não seja equivalente a uma “mentira”. A todo 

momento, questionamos nossos pares sobre a verdade. Quando nos contam um fato, quase 

sempre, perguntamos: É verdade? Tem certeza de que isso é verdade? Isso nos faz questionar o 

real significado dessa palavra tão utilizada em nosso cotidiano. Tal indagação, contudo, não é 

recente:  

Pilatos lhe disse: “És, portanto, rei?” Jesus responde: “Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci 

para isto e para tanto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele 

que vem da verdade, escuta minha voz.” Pilatos disse: “Que é a verdade?” (Jo 18, 37-

38). 

  

Ao tratar da verdade, Bucci (2019, p.15) recorre ao ensaio “Verdade e Política” de 

Hannah Arendt e diz: 
 

Ela sustenta que a verdade que conta para a política e para o jornalismo; a verdade 

que conta para o debate público na sociedade e aquela que não deve se perder de vista 

nas bibliotecas públicas, que são entres de cultura e portais de acesso ao 

conhecimento, é a verdade factual. Trata-se de uma noção essencial, formulada com 

cinquenta anos de antecedência, para compreender o mal-estar causado pela era da 

pós-verdade. 
 

 Ainda no mesmo ensaio, a autora discorre sobre as consequências das mentiras no 

espaço público. Sua reflexão nos encaminha para a apresentação de dois tipos de verdade: a 

racional (científica, filosófica e matemática) e a factual (a verdade dos fatos, relacionada aos 

eventos que ocorrem na sociedade). O jornalismo se estrutura na verdade dos fatos, por meio 

da reconstrução da realidade e de recortes narrativos da realidade. Por isso, a verdade de fatos 

é mais vulnerável do que a verdade racional. 

Nossas concepções de verdade estão atreladas às nossas crenças e opiniões. Neste 

momento, recorremos a Charaudeau (2015, p.48), que diz: “o homem tem necessidade de basear 

sua relação com o mundo num ‘crer ser verdade’. É uma questão de verdade, mas também é 

uma questão de crença”.  

Ainda para o autor, há o “valor de verdade” e o “efeito de verdade”, sendo que o valor 

de verdade 
 

[...] não é de ordem empírica. Ele se realiza através de uma construção explicativa 

elaborada com a ajuda de uma instrumentação científica que se quer exterior ao 

homem (mesmo que seja ele quem a tenha construído), objetivante e objetivada, que 

pode definir-se como um conjunto de técnicas de saber dizer, de saber comentar o 

mundo. A utilização dessa instrumentação permite construir um “ser verdadeiro” que 

se prende a um saber erudito produzidos por textos fundadores (id., ibid., p. 49). 
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Quanto ao efeito de verdade, ele  

 

[...] está mais para o lado do “acreditar ser verdadeiro” do que para o do “ser 

verdadeiro”. Surge da subjetividade do sujeito em relação com o mundo, criando uma 

adesão ao que pode ser julgado verdadeiro pelo fato de que é compartilhável com 

outras pessoas, e se inscreve nas normas de reconhecimento do mundo. [...] O efeito 

de verdade não existe, pois fora de um dispositivo enunciativo de influência 

psicossocial, no qual cada um dos parceiros da troca verbal tenta fazer com que o 

outro dê sua adesão a seu universo de pensamento e de verdade. O que está em causa 

aqui não é tanto a busca de uma verdade em si, mas a busca de ‘credibilidade’, isto é, 

aquilo que determina o ‘direito à palavra’ dos seres que comunicam, e as condições 

da validade da palavra emitida (id., ibid., p.49). 

 

Depois dessa breve reflexão sobre a verdade, chegamos ao termo “pós-verdade” (post-

truth), palavra eleita para o ano de 2016 pelo Oxford Dictionaries, cujo significado nos remete 

às “circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes na formação de opinião pública 

do que emoções e crenças pessoais”. Ainda segundo o dicionário em questão, a palavra vem 

sendo empregada em análises sobre dois importantes acontecimentos políticos: a eleição de 

Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu a saída da Grã-

Bretanha da União Europeia, designada Brexit. Ambas as campanhas fizeram uso 

indiscriminado de mentiras, como a de que a permanência na União Europeia custava à Grã-

Bretanha US$ 470 milhões por semana, no caso do Brexit, ou a de que Barack Obama é 

fundador do Estado Islâmico, no caso da eleição de Trump.  

Em 2016, o The Economist publicou a matéria “Arte das mentiras: Política pós-verdade 

na era das mídias sociais”. De acordo com Santaella (2018a, p.47), em relação à palavra “pós-

verdade”, a revista buscou colocar em  

 

[...]evidência o cerne do que há de novo na política: a verdade já não é falseada ou 

contestada; tornou-se secundária”. No passado, as mentiras políticas visavam criar 

“uma visão enganosa do mundo. As mentiras de homens como Trump não funcionam 

assim. Seu intuito não é convencer, e sim reforçar preconceitos[...]  

 

 

Desse modo, pós-verdade é a validação de uma notícia não pela objetividade dos fatos, 

mas pelo apelo às emoções e crenças pessoais. Aliada à agilidade das redes sociais, ela vem se 

propagando cada vez mais rápido:  

 

[...] uma notícia (falsificada, fraudulenta ou mesmo verdadeira, pouco importa) só se 

confunde à medida que corresponda a emoções, quaisquer emoções, “positivas” ou 

“negativas”. Sobre o factual, predomina o sensacional – daí o sensacionalismo. Sobre 

o argumento, o sentimento ou o sentimentalismo. Esses registros da percepção e do 

sensível que passam pelo desejo, pelo sensacional, pelo sentimental, proporcionam 

conforto psíquico aos indivíduos enredados em suas fantasias narcisistas. A receita se 

revelou infalível (BUCCI, 2018, p.28). 
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O conceito de pós-verdade é essencial para compreendermos muitas situações 

vivenciadas também no Brasil. O consumidor de notícias perde o nexo com o factual, com o 

real, com o objetivo e passa a achar que o que está na rede é verdade. Diante disso, observamos 

uma situação em que as convicções valem mais que os fatos. Mesmo após ser desmentida a 

“notícia”, a pessoa continua acreditando, conforme a charge a seguir, intitulada “Acredito, logo 

estou certo”.  

Figura 8: Charge "Acredito, logo estou certo" 

 

 
 

Fonte: SHOVEL, 2017. 15 

 

 Podemos nos questionar o quanto um acontecimento da magnitude de uma eleição de 

um presidente pode ter sido mascarado pela pós-verdade, e como esse fenômeno vem mudando 

e manipulando o comportamento dos usuários da rede, sem que eles ao menos percebam. Para 

Perosa (2017, p.4), no tocante à eleição de Trump, 

 

[...] o impacto maior foi causado por artigos com alguma base na realidade, mas 

distorcidos pelos veículos ultrapartidários. Essas narrativas, por sua vez, ganharam 

força por ter sido replicadas pelo ecossistema de sites pró-Trump. Isso criou, entre os 

consumidores desse conteúdo, a ilusão de verdade. “Não gosto do termo fake news 

porque simplifica demais a situação. O que ganhou a eleição não foram teorias da 

conspiração, mas artigos que incluíam alguns aspectos de verdade, mas que eram 

propaganda. Eram geralmente conectados a fatos reais, como os e-mails de Hillary 

vazados pelo WikiLeaks. São o que chamo de falácias familiares, basicamente um 

conjunto de narrativas majoritariamente ficcionais, repetidas por um circuito de 

veículos de mídia”, diz Ethan Zuckerman, professor do MIT e um dos autores da 

pesquisa. “O que ocorre é que, se você é leitor de muitos desses sites, essa narrativa 

começa a se tornar verdade, porque é reforçada de todos os lados.”  

 

 

 Sendo assim, recebendo sistematicamente feedback que reforça suas crenças, o usuário 

internaliza a narrativa como verdadeira, mesmo após ser provada sua “inverdade”. As bolhas 

 
15Disponível em https://horizontesafins.wordpress.com/2017/02/02/a-verdade-da-pos-verdade/. Acesso 

em: 19 ago. 2019.  
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em que estão inseridos limitam o acesso à diversidade de informações, fazendo-o gravitar em 

volta de pessoas que, quase sempre, têm o mesmo pensamento. Consequentemente, passam a 

duvidar de tudo e de todos que não estejam na bolha a que pertencem.  

Parece ser evidente que parte da responsabilidade pela desvalorização da verdade factual 

cabe às redes sociais e à internet, acomodadas confortavelmente às forças dedicadas à produção 

das notícias fraudulentas (BUCCI, 2018, p.26). Dessa forma,  

 

Por causa desse ambiente caótico, é difícil encontrar soluções para lidar com a 

disseminação da pós-verdade. Na esteira do Brexit e da eleição de Trump, as empresas 

de tecnologia e as redes sociais foram as primeiras a ser acusadas – com boa razão – 

de leniência com a propagação das notícias falsas. Um levantamento feito em 

novembro pelo site BuzzFeed mostrou que, entre as notícias mais compartilhadas no 

Facebook nos dias que antecederam as eleições presidenciais americanas, as notícias 

falsas superaram as reais em leitura. Os algoritmos que regem a distribuição de 

conteúdo nas linhas do tempo dos usuários do Facebook favorecem o aparecimento 

de links que atraem mais cliques e são mais compartilhados. Quando se trata de 

conteúdo de natureza ultrapartidária ou duvidosa, isso cria um ciclo tóxico de 

disseminação de desinformação (PEROSA, 2017, p.4). 

 

 

Um fator que contribui para agravar o fenômeno da pós-verdade é o período de 

descrédito das fontes jornalísticas tradicionais pelo qual passamos. No entanto, elas não são as 

únicas. O governo e as instituições também estão na mira, visto que  

 

[...] o ser humano, por sua própria natureza, é inclinado a reagir mais com base na 

emoção do que na razão. Essa tendência associada à crescente polarização política das 

sociedades contemporâneas tornou mais complicado o exercício do debate público e 

da construção do consenso nos fóruns políticos (id., ibid., 2017, p.6). 

 

 

O autor nos apresenta dados que mostram a queda da confiança na imprensa tradicional 

em alguns países. Diante disso, urge restabelecer a credibilidade perdida. Para ele, 

 

[...] as democracias modernas e suas instituições precisam encontrar maneiras de 

recuperar sua credibilidade. No mundo ocidental, há uma crise de confiança 

generalizada das populações em relação aos governos, aos partidos políticos e aos 

veículos tradicionais de imprensa. Em seu levantamento anual sobre a credibilidade 

das instituições no mundo, a empresa de consultoria de comunicação Edelman 

identificou que, em 23 dos 28 países pesquisados, a maioria da população não confia 

em seus governos, na imprensa, nas empresas e nas ONGs. A confiança na imprensa 

tradicional caiu para seu índice mais baixo em 17 países – países como Austrália, 

Colômbia e Canadá tiveram quedas nesse índice de 10% em um ano (id., ibid., p.6). 

 

 

Nesse cenário, no qual as crenças são mais importantes, não há preocupação com as 

fontes das notícias lidas, tampouco com a autoria desses textos. A notícia escrita por um 

jornalista com formação divide espaço com qualquer um que tenha um celular e redes sociais. 

Em suma, a banalização é tão grande, que não se questiona a autoria. Essa falta de cautela com 
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relação ao que chega pelas redes é um dos motivos da expansão da pós-verdade.  

 

De acordo com Luhmann, o advento da rede social representa uma ruptura radical 

entre a emissão e a recepção da mensagem. É uma ideia contraintuitiva numa época 

em que tudo se tornou instantâneo e tudo parece interligado. O ponto, segundo ele, é 

que hoje a reputação do emissor, a origem da informação, perdeu relevância. A 

técnica, diz Luhmann, “anula a autoridade da fonte e a substitui pelo irreconhecível 

da fonte (HADDAD, 2017, p. 24). 

 

 

Sabemos que o processo de pós-verdade no qual estamos inseridos é de responsabilidade 

também dos usuários, ao selecionarem o que leem, compartilham e escrevem nas redes. No 

entanto, temos consciência de que os maiores responsáveis diretos por tudo são as grandes 

mídias sociais. Plataformas como Facebook, Twitter e WhatsApp favorecem a replicação de 

boatos e mentiras. Grande parte dos factoides é compartilhada por conhecidos, nos quais os 

usuários têm confiança, aumentando a aparência de legitimidade das notícias.  

Segundo Bucci (2018, p.27), 

 

[...] Facebook e o Twiter, além dos sites de busca, a exemplo do Google, aceleraram 

e fortaleceram a pós-verdade. Primeiro tem a ver com um incremento de velocidade, 

de alcance, de eficácia. Vários levantamentos mostram que as notícias fraudulentas 

repercutem mais do que as verdadeiras. E mais rapidamente. E arrebatam as amplas 

massas de um modo acachapante, num grau jamais atingido pelos meios jornalísticos 

mais convencionais. O segundo fator é econômico. Notícias fraudulentas dão lucro. 

Dentro do ambiente virtual do Google e do Facebook, a fraude compensa. Quanto 

maior o número de clicks, mais o autor fatura. E, como a mentira é fácil de produzir 

(é barata) e desperta o furor das audiências, um dos melhores negócios da atualidade 

é noticiar acontecimentos que nunca aconteceram de verdade - e que, mesmo assim, 

despertam emoções fortes nos chamados internautas.  

 

 

 E assim vai se perpetuando, de um lado, a facilidade para qualquer um produzir notícias 

e, do outro, a contagem de cliques para aumentar os dividendos. Para diversos veículos de 

imprensa, a proliferação de boatos nas redes sociais e a forma como o feed de notícias funciona 

foram decisivos para que informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros 

motivos têm sido apontados para explicar a ascensão da pós-verdade. O que parece ser evidente 

é que alguns grupos, sorrateiramente, souberam tirar proveito disso. 

 É tudo arquitetado nos mínimos detalhes para deixar o usuário cada vez mais 

dependente, ao mesmo tempo que ele acredita ser inofensivo. “O espaço público das redes 

sociais traz notícias, fotos de gatinhos, novo clip de um popstar do rock ou notificações de 

aniversários de amigos – tudo ao mesmo tempo agora -, o que ajuda na dispersão e na 

disseminação de notícias falsas” (FERRARI, 2018, p.109). Tal como a autora, também 

concordamos que isso não justifica o comportamento do usuário, sendo apenas uma constatação 

da dispersão. 
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As mídias sociais tornam nossas vidas públicas, expondo nossas escolhas e até mesmo 

nossas rotinas. Avaliamos os outros e nos autoavaliamos constantemente, daí a necessidade de 

postar cada vez mais, seja lá o que for, pois somos motivados a causar boa impressão em quem 

nos segue. O que escolhemos para seguir, postar e compartilhar revela muito de nós, uma vez 

que se identificam a classe social e o posicionamento político. Por meio deles, confirmamos 

que damos atenção à mensagem, concordamos com ela ou nela nos reconhecemos.  

A receita é infalível, justamente pelo desconhecimento do aparato das redes sociais. Não 

se sabe como os algoritmos trabalham para fazer a seleção de dados, nem como disponibilizam 

o acesso que devemos ou não ter. O que sabemos é que se faz uma triagem dos gostos e crenças 

dos usuários.  

A fórmula de fabricação de valor na indústria do imaginário implementada por 

empresas como Facebook e Twitter é tão genial quanto devastadora. Nelas, os usuários 

entram no jogo como mão de obra (gratuita e, logo, escrava), e, por fim, como 

mercadoria. Graças a esse modelo originalíssimo, o Facebook não precisa gastar um 

centavo para “gerar conteúdo” (no jargão horroroso da indústria), pois seus usuários 

atuam como digitadores, fotógrafos, locutores, atores, sonoplastas, escritores e tudo 

mais. Os usuários são operários que confeccionam ou extraem a matéria-prima, da 

qual são também os beneficiadores e empacotadores. E, embora se vejam como 

“clientes” de um “serviço” que imaginam gratuito, esses usuários são também a 

mercadoria final. São seus olhos que são vendidos aos anunciantes, o que parece 

alegrá-los enormemente (BUCCI, 2018, p. 29). 

 

O problema, contudo, não se resume a isso. Ainda segundo o autor, “esse modelo de 

exploração que consegue extrair valor de trabalho das massas humanas que pensam estar apenas 

se divertindo, faz das redes sociais uma usina de produção e de distribuição de notícias 

fraudulentas, numa escala que não tem nenhum precedente” (Ibidem, p.30). 

 Mesmo assim, não podemos enxergar as redes sociais como um mal em si. Sobre isso, 

Bucci (ibid., p.26) diz que 

 

[...] elas trouxeram arejamentos para o mundo da vida e para as esferas públicas, 

abriram novos canais para diálogos e mobilizações e desempenharam um papel 

bastante positivo, contra Estados pouco sensíveis e pouco abertos ao diálogo, em 

episódios como a Primavera Árabe. 

 

 

 A grande questão é que, com a tecnologia, as pessoas passaram a se informar com 

notícias pela rede. No entanto, não houve uma educação digital para não caírem nas amarras 

das redes e, por isso, elas acreditam em tudo que é clicado: 

 

[...] Embora a maioria reconheça que usa as redes como fonte de notícias, apenas 24% 

afirmaram que os serviços fazem um bom trabalho na separação entre fato e ficção. A 

crença em que a audiência tende a acreditar na maior parte do que é publicado nas 

redes sociais também não se sustenta. É possível, pelos dados, concluir que as 

preferências e posições pessoais são mais influentes na propagação das crenças do que 

o poder multiplicador das plataformas em si (GENESINI, 2018, p.52). 
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Segundo Santaella (2018a, p.21), o fortalecimento da pós-verdade está atrelado à 

formação educacional do indivíduo:  

 

A expressão “pós-verdade”, que hoje corre de boca em boca, notabilizou-se depois 

das – para alguns surpreendentes – vitórias de Trump nas eleições dos Estados Unidos 

e do plebiscito Brexit, no Reino Unido, tanto uma quanto a outra, batalhas vencidas 

graças a distribuições de mentiras que soaram como a verdade dos fatos para ouvidos 

que não passaram pelo crivo da ética da curiosidade e daquilo que Stengers (2015) 

chama “a arte do cuidado”, certamente ambas dependentes do nível de formação 

educacional dos indivíduos.  

 

 

 Para mudar essa realidade, o trabalho será árduo e, quanto ao que deve ser feito, os 

autores têm visão em comum. Como já dissemos, é preciso passar pela educação:  

 

A missão é complexa e árdua, dada a proliferação exponencial do que é publicado, 

compartilhado e viralizado em muito pouco tempo. A tecnologia, claro, pode ajudar. 

Com a evolução da inteligência artificial os programas de verificação automática 

ganharão o poder de entender e traduzir o que está sendo dito, comparar com imensas 

bases de dados do que foi publicado anteriormente e aprender, com o tempo, a separar 

o que é flagrantemente falso ou mal-intencionado do que é apenas tendencioso ou 

discutível. Pode, principalmente, oferecer informações e dados variados sobre o 

mesmo assunto, que permitam ao leitor ou internauta tirar suas próprias conclusões 

(GENESINI, 2018, p.54). 

 

Entretanto, “se há algo ou alguém que pode ajudar a contrapor uma notícia falsa com 

fatos e análises é a própria mídia” (id., ibid., p.57). Quando as redes sociais foram cobradas 

pela responsabilidade de se deixarem tornar “terra de ninguém”, o Facebook propôs colocar 

pessoas para fazerem o crivo da “censura”, um caminho que não pode ser aceito: 

 

Resta então responsabilizar as plataformas pelo problema. Elas são mesmo 

responsáveis. Mas, sinceramente, não acho que a solução seja atribuir a elas a 

responsabilidade de interpretar a verdade. Responsabilizar é empoderar. Empoderar é 

atribuir papel de censor a quem não está preparado nem é independente para tal (id., 

ibid., p.56). 

 

 

A conscientização de que a mentira pode causar danos irreversíveis obriga as empresas, 

por intermédio de cobrança dos governos de cada país, a investirem em checagens de notícias 

e educação digital. “Creio que faria bem para o mundo concluir que as notícias falsas são falsos 

inimigos e que a verdade que governa as escolhas das mulheres e dos homens desta terra nova 

é sensível, emocional, impalpável, intangível, pessoal, subjetiva e temporária” (GENESINI, 

2018, p.58). 

O caminho parece estar na retomada dos meios tradicionais, em busca de fontes 

confiáveis. Em outras palavras, começamos a ver um movimento, embora pequeno, de retorno 
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a tais veículos de informação. “Os veículos que vivem de assinaturas on-line pagas foram 

beneficiados, pois os leitores se voltaram novamente para as marcas jornalísticas com 

credibilidade, jornais que não vivem de pageviews podem apurar com tempo e rigor” 

(FERRARI, 2018, p.119). 

Mais uma vez, deparamo-nos com o conceito de modernidade líquida de Bauman. Nesse 

sentido, os “[...] produtores de conteúdo que souberem ler essa realidade, adaptarem-se à 

disrupção que enfrentam, não tiverem medo de canibalizar a si próprios e dominarem as 

artimanhas do big data, estes sim, sobreviverão” (COSTA, 2018, p. 18).  

Essa busca ainda é tímida, pois requer um grau maior de conhecimento e dinheiro. Desse 

modo, os meios sérios e comprometidos com a apuração e checagem dos fatos terão sobrevida 

e continuarão sendo a fronteira, como afirma Frias (2018, p.44): 

 

A imprensa profissional, que adota critérios rigorosos para apurar e publicar notícias, 

continuam sendo o farol a iluminar as fronteiras, sempre fluídas, entre o falso e o 

verdadeiro. Mas a maioria das pessoas ainda tem pouco acesso a esse tipo de 

jornalismo (mesmo que a era digital tenha multiplicado em várias vezes o público que 

desfruta desse aceso) e nem sempre se mostra capaz de distingui-lo de outras fontes 

suspeitas ou simplesmente mentirosas. 

 

Neste capítulo, propusemo-nos à conceituação de termos que nos serão de grande 

utilidade para a consecução da presente pesquisa, a saber: algoritmos, bolhas, fake news, 

desinformação e pós-verdade. Partindo dessa reflexão inicial, passamos ao segundo capítulo, 

no qual apresentaremos o corpus de nossa análise.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

 

“— Estavam todos dormindo 

Estavam todos deitados 

Dormindo 

Profundamente.” 

(Manuel Bandeira) 

 

(Nossa singela homenagem às vítimas da covid-19) 

 

As desinformações, versam sobre os mais variados assuntos – política, celebridades, 

saúde, entre outros – e circulam nos mais variados formatos – textos, vídeos e áudios. Como já 

vimos no capítulo 1, elas são disseminadas principalmente nas redes sociais. Diante dessa gama 

de possibilidades, foi necessário definirmos critérios para selecionar as desinformações a serem 

utilizadas como corpus desta pesquisa. 

De saída, devemos esclarecer que todo o material de trabalho deste capítulo é 

proveniente de fontes recentes da internet, ou seja, estamos trabalhando com a História do 

Tempo Presente. Segundo Teles (2014), trata-se de acontecimentos que estão em pleno 

desenvolvimento:  

Angustiante. Talvez essa seja a palavra que melhor defina o momento vivido pela 

escrita da História do Tempo Presente no alvorecer do século XXI. Desafiada pela 

infinidade de fontes e principalmente pelas demandas trazidas com o desenvolvimento 

das tecnologias de informação, a produção do discurso histórico tem testemunhado 

inúmeros obstáculos especialmente no que se refere às formas de abordagem, 

tratamento, interpretação e preservação das fontes e os seus respectivos testemunhos 

(TELES, 2014, p.44). 

 

Dessa forma, o que buscamos trazer como corpus é uma amostra retirada dentre 

milhares de desinformações que nos fornecerá um repertório a fim de compreendermos um 

fenômeno atual, ocorrido diante dos olhos do pesquisador, o que por sinal, é um trabalho 

desafiador. Segundo Teles 2014 (p.45), “certamente, escrever sobre a História do Tempo 

Presente é dissecar um corpo vivo. Ele esperneia, grita, recusa e distorce quaisquer afirmações 

realizadas que contrariem a versão memorizada por ele”. 

Portanto, é importante considerar que alguns dos acontecimentos apresentados nesta 

pesquisa tiveram outro desfecho até o fechamento desta tese. Exemplo disso foi a corrida pela 

vacina contra a covid-1916, que envolveu, até o momento, dezenas de laboratórios e pesquisas 

em países diversos. O Reino Unido foi o primeiro país a aprovar uma vacina, no início do mês 

 
16 Este assunto será tratado no subitem 2.2.3 desta pesquisa. 
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de dezembro de 2020, de acordo com o Portal CNN17. No Brasil, conforme consta no Portal 

G118, a primeira pessoa foi vacinada no dia 17 de janeiro de 2021. 

Neste capítulo, apresentamos os critérios estabelecidos para seleção do corpus, com 

destaque para o Portal Saúde sem Fake News, ou seja, o suporte do qual os textos foram 

extraídos. Depois, realizamos a contextualização do corpus, cuja temática são as vacinas. Por 

fim, elencamos os critérios de seleção das desinformações analisadas. 

 

2.1 Critérios para a seleção do corpus 

 

As desinformações têm focado, em especial, o campo da saúde. Por meio de 

informações sem respaldo científico, propagam-se tratamentos milagrosos para doenças 

graves como o câncer e afirma-se que vacinas são causadoras de doenças, atribuindo-lhes 

efeitos colaterais assustadores. Nos primeiros meses de 2020, vieram à tona desinformações 

sobre o novo coronavírus, gerando insegurança e resultando em males à saúde de quem 

entende essas desinformações como “verdades”. 

Por essa razão, adotamos, como critério, trabalhar com desinformações sobre saúde, 

devido ao grande impacto causado por elas na saúde pública. Do mesmo modo, definimos que 

a fonte de checagem das desinformações deveria ser um órgão público. Diante disso, o Portal 

Saúde sem Fake News, do Ministério da Saúde, foi o selecionado, pois tem como foco 

desmistificar desinformações sobre temas que envolvem a saúde em geral, ou seja, prevenir 

impactos que podem ser devastadores. Sobre a questão, assim se pronuncia o diretor de 

comunicação social do Ministério da Saúde, Ugo Braga: 

 

As notícias falsas, ou Fake News como estão sendo mais conhecidas, são uma praga 

da modernidade. Vem sendo usadas de toda forma para manipular, enganar, iludir, 

prejudicar. No caso da saúde, é muito mais grave, porque a notícia falsa mata. Então, 

o novo canal do Ministério da Saúde chega para servir como uma nova e poderosa 

camada de segurança na informação sobre saúde pública, com a vantagem de ter 

sido criada especificamente para o WhatsApp, que é o principal veículo de 

transmissão das notícias falsas19  

 

 Dessa maneira, o Portal Sáude Sem Fake News será o suporte que fornecerá o corpus 

deste trabalho. A seguir, apresentamos brevemente esse suporte, destacando como ele atua no 

combate à desinformação. 

 
17 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/12/24/quais-os-paises-que-ja-comecaram-a-

vacinacao-contra-a-covid-19. Acesso em: 23 mar. 2021. 
18 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/17/nao-tenham-medo-diz-monica-calazans-

1a-pessoa-a-ser-vacinada-no-brasil.ghtml. Acesso em: 23 mar. 2021. 
19 Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews. Acesso em: 20 mai. 2020. 
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2.1.1 O Portal Saúde Sem Fake News 

 

O Portal Saúde sem Fake News foi criado em agosto de 2018, por meio da equipe de 

multimídia da pasta do Ministério da Saúde. O conteúdo, antes de ser veiculado, passa pelas 

seguintes etapas: inicialmente, os cidadãos enviam, via WhatsApp20, notícias relacionadas à 

área da saúde, das quais desejam verificar a veracidade. Em seguida, as áreas técnicas do órgão 

procedem à checagem da veracidade do conteúdo. Por fim, devolvem a notícia ao cidadão com 

um carimbo que informa: “Esta notícia é verdadeira” ou “Isto é Fake News”. As figuras as 

seguir mostram, respectivamente, o banner veiculado no portal – no qual se solicita que o 

público envie notícias por meio de número telefônico – e os carimbos utilizados para designar 

os conteúdos analisados:  

 

Figura 9: Banner veiculado no Portal, com o número para envio de notícias a serem verificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
21 Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews. Acesso em: 20 mai. 2020. 
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Figura 10: Carimbos utilizados pelo Portal Saúde sem Fake News 

 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 202022. 

 

 

Posteriormente, as notícias analisadas pela equipe são disponibilizadas  no site 

saude.gov.br/fakenews, que visa, exclusivamente, a esclarecer informações enviadas pela 

população, com o intuito de confirmar se são verdadeiras ou não. A finalidade, portanto, é 

desmentir as “notícias falsas” que circulam livremente por mensagens via redes sociais.23 

Na figura a seguir, vemos como ocorre a divulgação do material verificado:  

 

Figura 11: Notícias disponibilizadas no Portal Saúde sem Fake News 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, s/d24. Acesso em: 13/04/2021 

 

 
22 Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews. Acesso em: 20 maio, 2020. 
23 Cf. https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2018/agosto/24/saude-sem-fakenews-termos-de-uso.pdf. Acesso em: 

30 abr. 2021. 
24 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/. Acesso em: 13 abr. 2021.  
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Em agosto de 2019, o Portal completou um ano de funcionamento e, na ocasião, 

publicou-se o seguinte balanço:  

 

[...]mais de 50% das conversas respondidas vieram de estados do Espírito Santo (ES), 

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG). Apenas o estado de São 

Paulo enviou quase 25% das notícias analisadas. Sobre demandas de números 

estrangeiros, a maioria as mensagens são de brasileiros residentes no exterior, 

principalmente em Portugal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019) 

 

Um dado bastante curioso é que os brasileiros que vivem em outros países recorrerem 

ao portal para tirar suas dúvidas. A nosso ver, isso remete ao chamado pertencimento de grupo, 

pois, mesmo longe, essas pessoas recorrem ao veículo em questão para verificarem informações 

sobre seu país. Além disso, o período foi importante para compreender como ocorre a circulação 

das desinformações. A equipe constatou que “na época de vacinação contra a gripe, a principal 

notícia recebida era de uma nova gripe e que o chá de erva doce era a cura para a doença” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Diante disso, chegou-se à conclusão de que a vacinação 

não era valorizada como preventivo. 

 

2.2 Contextualização do corpus 

 

Antes de contextualizarmos o nosso corpus, apresentamos uma informação extraída do 

Portal Saúde sem Fake News, em 2020  

 

Entre os principais temas recebidos pelo canal estão: vacinação, falsos cadastros para 

atendimento no SUS, surgimento de câncer por falta de vitamina, uso excessivo de 

celulares, além de uma série de notícias que atribuem curas milagrosas de doenças por 

meio de alimentos25 

 

Considerando a variedade de temas que são alvo de desinformação, nossa escolha foi 

motivada principalmente por dois aspectos. O primeiro diz respeito à relevância de estudar as 

desinformações que envolvem a saúde, pois acreditamos ser inconcebível tratar de assuntos tão 

importantes com descaso, o que pode prejudicar uma pessoa que atribui veracidade a uma 

notícia falsa. O segundo é o estudo da linguagem dessas desinformações, no que diz respeito a 

sua produção, bem como aos efeitos que elas produzem em seu leitor, fazendo com que eles as 

aceite como verdade. 

Apesar de nosso trabalho ser de cunho linguístico-discursivo, nossa motivação inicial é 

contribuir com pesquisas de enfrentamento de problemas ligados à área da saúde. Nesse sentido, 

 
25 Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews. Acesso em: 20 mai. 2020. 
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inúmeras temáticas poderiam ser trabalhadas, dada a sua importância, pois todas causam 

insegurança e geram desinformação, o que pode provocar danos irreversíveis à saúde de 

inúmeras pessoas.  

Diante da diversidade temática, selecionamos as desinformações que envolvem vacinas, 

no geral, e também contra a covid-19. Isso porque, enquanto profissionais de saúde e cientistas 

do Brasil e do mundo têm se esforçado para divulgar os riscos da falta de imunização – seja 

contra as doenças já conhecidas, seja contra a covid-19 –, a desinformação figura como mais 

uma ameaça à saúde pública e deve ser combatida. Para introduzir o assunto, elencamos um 

evento ocorrido no início do século XX, que também envolveu vacinas. 

 

2.2.1 A nova revolta da vacina 

 

 

 Ocorrida em 1905, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, a Revolta da 

Vacina foi um levante popular contra uma lei que obrigava a vacinação contra a varíola. 

Obviamente, havia outros fatores por trás da revolta, tais como a falta de confiança nas 

autoridades e principalmente os problemas sociais, diante dos quais a vacina foi apenas o 

estopim: 

 

Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no 

hospital São Sebastião. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina, que 

consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Afinal, era esquisita a idéia de ser 

inoculado com esse líquido. E ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava 

com feições bovinas. (PORTAL FIOCRUZ, 2005, p.1)26 
 

 

 O boato sobre a modificação das feições dos vacinados foi uma artimanha para 

intensificar a rejeição do povo e conseguir adeptos na luta contra a imunização. Tratava-se, 

portanto, de uma trama com o objetivo de dar mais descrédito à vacina. Sem cometermos 

anacronismos, seria lícito pensar que este poderia ser um “embrião” das fake news no campo 

da vacina no Brasil. 

Nos dias atuais, uma nova “Revolta da Vacina” ocorre principalmente em meios digitais, 

com os movimentos “antivacina” e a divulgação massiva de fake news. Conforme a revista 

Galileu (2019, p. 29), o impulso ao movimento antivacina ocorreu em 1998, na Inglaterra, 

quando o gastroenterologista Andrew Wakefield publicou um artigo que sugeria a relação entre 

a vacina tríplice e o autismo. Tempos depois, um jornalista descobriu que a pesquisa fora 

 
26 Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-0. Acesso em: 20 mai. 2020. 
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financiada por um advogado que tinha causas contra um fabricante de vacinas. O Conselho de 

Medicina da Grã-Bretanha caçou o direito de Wakefield exercer a medicina e o considerou 

“irresponsável e desonesto” por fraudar a pesquisa. Ele emigrou para o EUA, onde ainda é um 

ícone, mesmo depois de sua tese ter sido refutada por outras pesquisas. Isso mostra que a ciência 

tem sido renegada em favor de crença, religião e desinformação e ilustra o que já vimos no 

capítulo I, quando falamos da dificuldade de rebater desinformações. 

Diante disso, é importante refletirmos um instante sobre a origem de tal problematização 

em torno das vacinas: 

 

O debate em torno dos males provocados pela vacinação é tão antigo quanto a própria 

vacina, cuja origem está na medicina popular. Conta-se que os primeiros praticantes 

foram agricultores ingleses no século 18 que usavam o pus das vacas para combater a 

varíola (GALILEU, 2019, p. 28).  

 

 

Os debates em torno de desinformações continuam em 2020, e as consequências já 

estavam à mostra, segundo a revista Galileu, (2019, p. 26). Nos três primeiros meses de 2019, 

o sarampo teve um aumento de 300% na Europa e 700% na África, em relação ao mesmo 

período, no ano anterior. Em países como o Brasil, que havia erradicado a doença, vemos um 

retrocesso: nos anos de 2016 e 2017, não foi constatado nenhum caso; já em 2018, houve o 

registro de 10.326 casos, um aumento considerável. 

Em 2019, a OMS Organização Mundial de Saúde listou a resistência à vacinação como 

uma das dez maiores ameaças à saúde global. Os movimentos antivacina crescem em toda parte, 

principalmente pela facilidade encontrada nas redes sociais; alguns grupos pregam a liberdade 

vacinal, outros rejeitam todo e qualquer tipo de vacina. Nesse sentido, o Brasil recebe grande 

influência dos Estados Unidos e da Itália, líder e vice-líder respectivamente nos movimentos 

antivacina. 

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, foram confirmados 7.718 casos de 

sarampo. Neste ano, 21 estados apresentaram casos da doença e 5 com circulação ativa do vírus. 

Até agosto de 2020, foram contabilizados 1 óbito em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 3 no Pará 

(VIDALE, 2020).27  

Em linhas gerais, verifica-se um processo de deslegitimação da ciência, da saúde e dos 

órgãos como OMS (Organização Mundial da Saúde) e Ministério da Saúde. Para tanto, 

utilizam-se métodos para manipular o discurso e fazer com que as pessoas acreditem nas 

 
27 Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/alerta-oms-revela-aumento-recorde-de-casos-de-sarampo/. 

Acesso em: 20 mai. 2021. 
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desinformações, e o resultado é a volta de doenças já erradicadas. 

A vacina é responsável por evitar 3 milhões de mortes por ano, principalmente entre 

crianças e idosos. Por isso, a negação da vacina torna-se preocupante. O grupo União Pró-

Vacina afirma que, em 2019, depois de um período de 25 anos, o Brasil não conseguiu bater a 

meta de imunização de 95% do público-alvo em nenhuma das 15 vacinas do calendário. O 

resultado disso é que o país alcançou o 5° lugar no ranking mundial de casos de doença em 

2019 (RAFAEL JÚNIOR, 2020)28. 

 

2.2.2 Como funcionam as vacinas 

 

A vacina tem mais de dois séculos de existência. Foi descoberta por Edward Jenner na 

Inglaterra no final do século XVIII. Ao estudar o porquê da baixa incidência de varíola entre as 

mulheres que ordenhavam vacas, Jenner descobriu que essa atividade acabava sendo uma 

espécie de imunizante natural. 

A vacina basicamente é uma substância – geralmente fragmentos do microrganismo que 

causa a doença – que obriga o organismo a produzir células de defesa e anticorpos. Esses 

microrganismos são chamados de antígenos. Grosso modo, é um sinal para o organismo 

produzir anticorpos. Quando o corpo humano entra em contato com aquele tipo de vírus que a 

vacina deve combater, uma espécie de célula de memória dá um comando para o organismo 

destruí-lo. 

Desenvolver uma vacina não é uma tarefa nada fácil; é um longo processo sem garantia 

de sucesso no final. Geralmente, ele é composto de três etapas. Num primeiro estágio, descobre-

se o agente causador da doença. Normalmente, nessa etapa, utiliza-se o vírus inativo para gerar 

antígenos. Num segundo estágio, começam os testes in vitro em ambientes controlados e 

também existe a possibilidade de se fazerem testes em animais nessa etapa. No terceiro estágio, 

começam os testes em seres humanos voluntários com o objetivo de verificar a segurança da 

vacina e a resposta imune. Comprovada a eficácia do imunizante, começa a fase de produção 

em massa e, posteriormente, a vacinação da população29. 

 
28 Disponível em: https://sites.usp.br/iearp/grupos-antivacina-mudam-foco-para-covid-19-e-trazem-serios-

problemas-a-saude-publica/. Acesso em: 17 jun. 2020. 
29 A produção deste subitem baseou-se no texto de Joyce Padilha, apresentado como podcast no programa “Na 

Onda da Vida”, com colaboração do professor Flávio Guimarães do laboratório de virologia básica e aplicada da 

UFMG. Disponível em: https://www.ufmg.br/ciencianoar/conteudo/como-a-vacina-funciona/. Acesso em: 26 set. 

2020. Já o texto “Conheça as etapas de produção das vacinas” pode ser acessado no site do complexo hospitalar 

Oito de Dezembro, disponível em: http://www.oitodedezembro.com.br/noticias/conheca-as-etapas-de-producao-

das-vacinas/. Acesso em: 26 set. 2020. 
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2.2.3 A pandemia de Covid-19 

 

Nos últimos quatro meses, o tema vacinação tomou conta dos meios de comunicação. 

Estamos diante de pandemia de covid-19, uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

pertencente a uma família viral que causa infecções respiratórias, cujo novo agente foi 

descoberto em 31/12/19, após casos registrados na China.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com 

covid-19 (cerca de 80%) pode ser assintomática, e cerca de 20% dos casos podem requerer 

atendimento hospitalar em virtude de dificuldade respiratória. Desse montante, 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência 

respiratória (suporte ventilatório). A enfermidade apresenta um quadro clínico que varia de 

infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves, e a cada dia se descobrem novas 

complicações, entre elas as cardíacas e cerebrais. Devido à novidade do vírus, muitos estudos 

estão ocorrendo tanto para conhecer como ele se comporta e as complicações que causa no 

corpo humano, bem como os possíveis medicamentos que podem combatê-lo, além da vacina, 

a única possibilidade, até o momento, de voltarmos à “normalidade”.  

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937. No entanto, foi em 1965 

que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil revelado na microscopia, 

que lembrava uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo 

da vida, sendo as crianças de tenra idade as mais propensas. Os tipos mais comuns com os quais 

o ser humano pode ter contato são os alpha coronavírus 229E e NL63 e os beta coronavírus 

OC43 e HKU130. 

Até o momento de finalização desta tese, mais de 12 meses após a descoberta do 

primeiro caso, a doença infectou em torno de 122.536.880 de pessoas em todo o mundo, 

levando 2.703.780 pessoas a óbito (OMS, 202131). Hoje, o Brasil é o segundo país com mais 

casos, mais de 15 milhões, e o total de mortos ultrapassou a marca dos 400 mil32.  

A corrida pela vacina envolveu pesquisadores de todo o mundo, e a primeira vacina, 

desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi disponibilizada no mês de 

novembro de 2020, em tempo recorde. Cientistas afirmam que o avanço alcançado foi de “10 

 
30Texto baseado em informações do Ministério da Saúde. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-

a-doenca Acesso em: 10 ago. 2020.  
31 Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---23-

march-2021. Acesso em 25 de março de 2021. 
32 Cf. https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/. Acesso 

em: 19 mai.2021.  

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---23-march-2021
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---23-march-2021
https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/
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anos em 10 meses” (GALLAGHER, 2020)33. 

Após a vacina da Oxford, muitas outras foram aprovadas e vêm sendo aplicadas ao redor 

do planeta. Desde o início da campanha até o momento, mais de 488.900.000 de vacinas já 

foram administradas. Apesar disso, o percentual de pessoas vacinadas ainda é bastante baixo: a 

cada 100 pessoas, apenas 6 estão vacinadas (HOLDER, 2021)34.  

No Brasil, a população está recebendo as vacinas do Laboratório Oxford/AstraZeneca, 

produzidas pela Fiocruz, e a CoronaVac, do laboratório Sinovac, cuja produção está a cargo do 

Instituto Butantã. Ambas ainda dependem do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a 

produção. 

 

2.2.4 Os grupos antivacina no Brasil 

 

No Brasil, os dois maiores grupos públicos antivacina do Facebook são: “Vacinas o 

maior crime da história”, com 2 anos de existência, e “Ao lado obscuro das vacinas”, criado há 

5 anos. Juntos, eles totalizam pouco mais de 20 mil membros. No entanto, com a chegada da 

covid -19 ao país, o foco desses grupos tem mudado. Segundo a União Pró-Vacina (projeto 

desenvolvido por instituições de pesquisa e acadêmicas da USP em Ribeirão Preto),  

 

Os métodos da desinformação continuam os mesmos: distorcer conteúdos científico 

e jornalístico, espalhar teorias da conspiração e até oferecer falsas curas usando 

produtos conhecidamente tóxicos para a saúde humana. Entre as publicações, há 

insinuações de que o vírus seria uma ferramenta para instituir uma nova ordem 

mundial ou mesmo uma arma produzida pela China. Outras afirmam que a vacina da 

gripe seria a responsável pela disseminação da covid-19 e que a doença seria 

facilmente curada por meio da freqüência do cobre ou de zappers, supostos 

antibióticos eletrônicos” (JORNALFMRP/ USP, 2020, p. 2).  

 

 

 Em alguns casos, nota-se uma intersecção entre desinformações, ou seja, trata-se de 

desinformações que relacionam vacina e coronavirus. A seguir, um exemplo de conteúdo 

checado pelo “O Observador”: 

 
33 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55049893. Acesso em 25 mar. 2021. 
34 Disponível em: https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html. Acesso em 

25 mar.2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55049893
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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Figura 12: Exemplo de desinformação que 

intersecciona vacina e coronavírus 
Transcrição 

 
Fonte: O OBSERVADOR35, 2020 

 

Pode ser que sim: 

Um estudo realizado pela Armed Forces 

Health Surveillance Branch com militares 

nos EUA e publicado em janeiro de 2020 

mostrou que a vacina contra influenza 

parece aumentar em 36% o risco de 

infecção pelo Covid-19. 

 

 

 

 

Na checagem, entre todo estudo feito pelo site em questão, constatamos: “esta suposta 

profecia não faz sentido. A Organização Mundial da Saúde e diversos epidemiologistas 

afirmam que a vacina da gripe reforça o sistema imunitário” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

202036)  

 

2.3. Seleção das desinformações  

 
 

  No quadro a seguir, elencamos as desinformações na ordem em que foram checadas 

pelo Portal. Como algumas foram atualizadas, optamos por registrar a última data de 

atualização e a data de publicação. 

 

 

 

 

 

 

 
35Disponível em: https://observador.pt/factchecks/fact-check-vacina-contra-a-gripe-aumenta-risco-de-apanhar-

covid-19/. Acesso em: 10 ago. 2020.  
36 Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews. Acesso em: 20 mai. 2020. 
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Quadro 1 - Lista de desinformações 

 TÍTULO Data da última 

atualização no 

portal/ Data da 

publicação 

1 Vacina da gripe aumenta risco de adoecer por coronavírus 28/05/2020 

28/05/2020 

2 Governo do Brasil anuncia vacina do coronavírus 23/03/2020 

23/03/2020 

3 China anuncia vacina para coronavírus 23/03/2020 

23/03/2020 

4 Banner de campanha de reforço de vacinação é falso 06/08/2019 

06/08/2019 

5 Vacina contra gripe causa buraco em braço 29/07/2019 

29/07/2019 

6 Dia D de vacinação contra sarampo 15/02/2019 

08/02/2019 

7 10 razões pelas quais não deveria vacinar seu filho 05/02/2019 

05/02/2019 

8  Vacinas faz mal 30/01/19 

30/01/19 

9 Vacinas causam autismo 24/07/2018 

24/07/2018 

10 Vacinas obrigatórias: o que há por detrás disso? Elas são confiáveis? 03/09/2018 

03/09/2018 

11 Vacina anticâncer 27/08/2019 

30/08/2018 

12 Japão: Vacina contra HPV sob julgamento devido a horríveis efeitos 

colaterais 

27/08/2018 

27/08/2018 

13 MPF proíbe vacina contra HPV 05/08/2019 

28/08/2018 

14 Vacina febre amarela 27/08/2018 

24/08/2018 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A informação à população, em todos os cenários, é importante. Numa situação de 

pandemia, ela se torna responsabilidade social. No entanto, o que presenciamos nos últimos 
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tempos foi o que a agência Aos Fatos denominou “abandono de ações informativas”; para os 

analistas do discurso, trata-se de um silenciamento. Essa estratégia política do governo de 

restringir o acesso a dados sobre a pandemia de covid-19, dificultou  

 

o acesso de jornalistas e cientistas a dados sobre a doença e de não fazer campanhas 

de difusão de medidas preventivas, o Ministério da Saúde deixou de atualizar 

as páginas de seu site oficial que traziam checagens de desinformação na área de 

saúde e estudos científicos atualizados sobre possíveis tratamentos da Covid-19. 

(MENEZES; FAUSTINO, 2021, grifos dos autores).37  

 

Os veículos G1, O Globo, Extra, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL 

decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações 

necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Em uma iniciativa inédita, equipes de todos os 

veículos dividiram as tarefas de compartilhar as informações obtidas para que os brasileiros 

possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela covid-19, além dos 

números consolidados de casos testados e com resultado positivo para a doença. O balanço 

diário é fechado às 20h.” 38  

Em meio ao cenário da pandemia e da produção da vacina, como vimos, surgiram muitas 

dúvidas e desinformações sobre as vacinas. Com isso, já nos preparávamos para saber como 

selecionar as desinformações no portal Saúde Sem Fake News, pois, para nós, o número de 

checagem aumentaria consideravelmente, o que não ocorreu. Por essa razão, o corpus desta 

pesquisa conta com apenas duas desinformações que envolvem vacina do coronavírus, são elas: 

“Governo do Brasil anuncia vacina do coronavírus” e “China anuncia vacina para coronavírus”, 

publicadas em 23/03/20.  

No dia 17/07/20 (atualização 15/01/21), o site fez sua última publicação sobre 

alimentação e fake news. O texto discorria sobre o modo como se deve enfrentar a pandemia de 

covid-19 e as notícias falsas. Nesse caso, a população deve tomar cuidado com informações 

oriundas das redes sociais, principalmente aquelas que garantem uma solução milagrosa, sem 

evidências científicas. Na sequência, disponibiliza-se um link no qual os leitores encontrarão 8 

passos para desmistificar uma notícia falsa. Mais adiante, o texto aborda a importância da 

alimentação saudável, apresenta uma questão e três dicas com outros links, nos quais há mais 

informações sobre cada assunto. Assim se dá a última checagem do portal, o que demonstra o 

silenciamento a que nos referimos anteriormente:  

 

 
37 Disponível em: https://www.aosfatos.org/noticias/seis-praticas-do-ministerio-da-saude-que-incentivam-

desinformacao-sobre-pandemia/#Checagem. Acesso em: 28 abr. 2021.  
38 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-

para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml. Acesso em: 21 mai. 2021. 

https://antigo.saude.gov.br/fakenews/?fbclid=IwAR1S_Hv04rWDFjK20mioB0i_E7eJVXkG5sxEku8X5xOrMc3JhZHpNgQrsYY
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[...] e que chega a nos fazer compreender de modo interessante o que é, por exemplo, 

a censura, vista aqui por nós não como um dado que tem sua sede na consciência que 

um indivíduo tem de um sentido (proibido), mas como um fato produzido pela 

história. Pensada através da noção de silêncio (...), a própria noção de censura se alarga 

para compreender qualquer processo de silenciamento que limite o sujeito no percurso 

de sentidos. (ORLANDI, 2013, p. 13) 

 

Destacamos, ainda, que, no dia 26/09/2020, quando retornamos ao site do Ministério da 

Saúde, que hospedava o portal Saúde Sem Fake News, este último estava fora do ar e havia a 

informação de haveria um redirecionamento para o novo portal. Dias depois, ao fazermos nova 

visita, o portal passou a constar nos links como “antigo” – 

https://antigo.saude.gov.br/fakenews/. No entanto, as publicações das checagens não foram 

retomadas e, no novo site do Ministério da Saúde, não foi disponibilizado espaço de checagem 

das desinformações. Segundo a agência Aos Fatos, “a última checagem, no entanto, foi 

publicada em julho de 2020”.  

Mais uma vez, constatamos um apagamento do dizer: “...a política do silêncio produz 

um recorte entre o que diz e o que não diz” (ORLANDI, 2007, p.73). Desse modo, chegamos à 

conclusão de que, quando é conveniente dizer, diz-se; no entanto, quando os esclarecimentos 

das desinformações comprometem questões políticas, opta-se pelo silêncio. Como o foco desta 

pesquisa não é o silenciamento, fizemos aqui apenas um breve registro desse procedimento, a 

fim de mostrarmos a sua ocorrência.  

Apresentadas a contextualização e a constituição do corpus de análise desta pesquisa, 

passamos ao capítulo 3. Nele, buscamos subsídios para o exame das desinformações 

selecionadas e explicitamos a fundamentação teórica que embasa o presente estudo.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

“Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. 

A ciência consiste em saber; em crer que se sabe reside a ignorância.” 

 

(Hipócrates) 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos que embasam nossa pesquisa. De 

início, discorremos acerca da Linguística Textual no Brasil, elencando os principais conceitos 

de texto por ela preconizados. Em seguida, fazemos uma breve apresentação da Análise do 

Discurso e da sua perspectiva de texto, de modo a contextualizarmos a proposta teórico-

metodológica. A fim de completarmos esse percurso, dividimos este capítulo em sete seções, 

nas quais tratamos dos aspectos que consideramos essenciais à análise aqui empreendida.  

 

3.1 O texto e suas perspectivas: A Linguística Textual  

 

Nesta etapa, apresentamos uma breve conceituação da Linguística Textual, doravante 

LT, e seu surgimento. Para tanto, valemo-nos inicialmente de algumas considerações a fim de 

nos situarmos na ampla perspectiva que concerne a essa vertente dos estudos científicos da 

linguagem. Posteriormente, traçamos um breve panorama de seu percurso no Brasil, 

considerando os seus precursores Neis, Marcuschi, Fávero e Koch.  

 

3.1.1 A linguística textual: primeiros passos rumo às teorias do texto 

 

A LT é um ramo da ciência da linguagem, cujo desenvolvimento se dá a partir do 

momento em que os estudiosos percebem que a visão corrente, voltada para a investigação da 

palavra ou da frase não era mais suficiente. Sobre isso, Fávero (2019, p.14) destaca os 

ensinamentos de Conte (1977), que levanta, entre outras questões, os problemas das gramáticas 

do enunciado para tratar de fenômenos como correferência, definitivização, ordem das palavras 

no enunciado, relação tópico-comentário e consecutio temporum, elementos que precisam do 

texto para serem explicados. 

De acordo com Antunes (2018, p. 26, grifos da autora),  
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[...] a linguística passou a ter interesse em desenvolver uma teoria do texto, uma vez 

que os usos reais da língua – isto é, toda ação de linguagem (falar, escrever, ouvir, 

ler) – só acontecem sob a forma de textos. Quer dizer, apenas por meio de textos é que 

entramos em contato verbal com outros [...] 

Nesse contexto, se chegou à compreensão de que as teorias sobre a frase já não eram 

suficientes para explicar muitos dos fenômenos da comunicação linguística, sobretudo 

aqueles dependentes das diferentes situações de uso [...] 

 

Quanto à origem do termo, recorremos a Fávero (2019, p.13) que diz que “aparece já 

em 1955, no trabalho de Cosériu, Determinación y Entorno, no sentido que lhe é atribuído, foi 

empregado pela primeira vez por Weinrich, em 1967”.  

A LT se desenvolveu na década de 70 do século passado, especialmente na Alemanha, 

quando surge uma rica bibliografia sobre o assunto. Constitui-se, então, uma disciplina que tem 

por objetivo a investigação do texto e que, para tanto, promove uma série de formulações acerca 

desse conceito. Nesse percurso, várias são as denominações dadas à nova linha de pesquisa: 

“Teoria de Texto (Schmidt), Textologia (Harweg), Teoria da Estrutura do texto – Estrutura do 

Mundo (Petofi), Análise do Discurso (Harris), Translinguística (Barthes)” (FÁVERO, 2019, 

p.13) 

Com o surgimento da LT, o foco incide sobre o texto, pois ele passa a ser entendido 

como a forma específica de manifestação de linguagem. Obviamente, o percurso até se chegar 

a uma teoria do texto é longo e complexo e perpassa algumas etapas. Todas elas, entretanto, 

fazem parte do desenvolvimento da LT, que vai se firmando como uma área de interesse dos 

estudos linguísticos.  

 Para melhor compreensão do processo de passagem da teoria da frase à teoria de texto, 

tratamos, sucintamente, dos dois momentos que antecedem esta última, a saber: a análise 

transfrástica e as gramáticas textuais. É importante salientar que eles apresentam distinção 

tipológica e não há, portanto, uma sucessão temporal. Em outras palavras, podem ser 

considerados tipos diferentes de desenvolvimento teórico.  

A Análise transfrástica parte dos enunciados ou sequências de enunciados em direção 

ao texto, o que Isenberg (1970) denominou de “sequência de enunciados”. Tem por foco 

“estudar os tipos de relação39 que se podem estabelecer entre diversos enunciados que compõem 

uma sequência significativa” (FÁVERO; KOCH, 2012 [1983], p. 18) 

Pensando no texto, esse primeiro momento o conceitua como: “uma sucessão de unidades 

linguísticas constituídas mediante uma concatenação pronominal ininterrupta” (id., ibid., p.18). 

Trata-se de uma iniciativa de estudo do texto, embora ainda não se chegasse ao seu tratamento 

 
39 No caso, referenciais e correferenciais.  
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de forma autônoma.  

No que concerne às gramáticas de texto, elas figuram como uma tentativa de os linguistas 

tentarem preencher a lacuna deixada pela gramática de frase. Dentre essas lacunas, destacam-

se:  

A correferência, a pronominalização, a seleção dos artigos (definido ou indefinido), a 

ordem das palavras no enunciado, a relação tópico-comentário, a entonação, as 

relações entre sentenças não ligadas por conjunções, a concordância dos tempos 

verbais e vários outros que só podem ser devidamente explicados em termos de texto 

ou, então, com referência a um contexto situacional (id., ibid., p. 17) 

 

 

Além dos itens acima, fica excluída também a vasta parte da morfologia, da fonologia 

e da lexicologia. Assim, a hipótese a ser trabalhada era a de que o texto é o signo linguístico 

primário, e não o enunciado, como se pensava. Nesse momento, iniciam-se algumas indagações 

e a busca por respostas a respeito de texto, tais como:  

 

O que é um texto? Como se constitui? Em que se distingue de um conjunto de frases? 

Quando pode ser considerado completo? Quais os contextos extralingüísticos, mental 

e social que fazem com que um texto seja dotado de sentido? Que funções têm os 

diferentes elementos linguísticos do texto? Como se constitui o sentido de um texto? 

O que é competência textual? (FÁVERO, 2019, p.14) 

 

 

O texto passa a ser considerado mais que uma sequência de enunciados, e destaca-se a 

competência textual do falante, tanto na compreensão quanto na produção textual. Para Fávero 

e Koch (2012 [1983], p. 19), 

 

 

Todo falante de uma língua tem a capacidade de distinguir um texto coerente de um 

aglomerado incoerente de enunciados, e esta competência é, também, especificamente 

lingüística – em sentido amplo. Qualquer falante é capaz de parafrasear um texto, de 

resumi-lo, de perceber se está completo ou incompleto, de atribuir-lhe um título ou, 

ainda, de produzir um texto a partir de um título dado. São estas habilidades do usuário 

da língua que justificam a construção de uma gramática textual.   

 

 

3.1.2 A Línguistica Textual no Brasil 

 

  

Ao tratar da LT no Brasil, destacamos seus precursores, Neis, Marcuschi, Fávero e 

Koch. A fim de contextualizarmos o seu surgimento, recorremos ao artigo “Linguística textual 

– História, delimitações e perspectivas”, de autoria de Leonor Fávero. Nele, a pesquisadora 

relata como se deu o interesse pela pesquisa, bem como os eventos que culminaram nos 

primeiros três trabalhos sobre LT no país. De saída, devemos destacar que os autores brasileiros 

foram influenciados pelos seguintes estudiosos: “Beaugrande & Dressler, Weinrich, Motsch & 
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Pash, Gullich & Kotschi – Alemanha; Halliday & Hasan – Inglaterra; Charolles, Adam, Vigner, 

Combettes – França; Van Dijk – Holanda; Brown & Yule, Chafe, Givón, Minsky, Johnson-Laird 

– Estados Unidos” (FÁVERO, 2019, p.17). 

 Segundo Fávero (ibidem, p.17), o primeiro trabalho de que se teve notícia foi “Por uma 

gramática textual”, de Ignácio Antônio Neis, publicado em 1981, na revista Letras de Hoje, do 

curso de Pós-Graduação em Linguística e Letras e do Centro de Estudos Portugueses da PUC-

RS. O foco do autor é a gramática textual, seu surgimento e elementos fundamentais: “Neis não 

faz distinção entre coesão e coerência, denominado-as de coerência microestrutural e coerência 

macroestrutural, respectivamente. Esta não distinção entre coesão e coerência é adotada, à 

época, por muitos lingüistas, como Isenberg.” (id., ibid., p.18) 

 Em 1983, Leonor Fávero, por sugestão de Madre Olívia40, convidou o professor Luiz 

Antônio Marcuschi para uma conferência no IV Congresso Brasileiro de Língua Portuguesa do 

Instituto de Pesquisas Linguística, IP – PUCSP. Sua apresentação foi um sucesso, e o texto, 

publicado na Revista do Mestrado em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, 

intitulava-se “Linguística de Texto – o que é e como se faz” – posteriormente, ele confidencia 

à professora Leonor Fávero o seu arrependimento de não o ter publicado em uma editora 

conceituada. Nesse estudo, Marcuschi constrói um pensamento que busca conceituar o texto, 

com base em Beaugrande e Dressler (1981): “o texto é o resultado atual das operações que 

controlam e regulam as unidades morfológicas, as sentenças e os sentidos durante o emprego 

do sistema lingüístico numa ocorrência comunicativa” (apud FÁVERO, 2019, p.19) Além 

disso, o pesquisador brasileiro já propõe que se veja a LT como “o estudo das operações 

lingüísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento 

e recepção de textos escritos ou orais ” (apud FÁVERO, 2019, p.17) 

 Um ano antes, em 1982, Fávero convidou Ingedore Koch para escreverem sobre a LT, e 

dessa parceria resultou o livro Linguistica Textual – introdução, publicado em 1983 pela Editora 

Cortez e lançado no mesmo evento em que o professor Marcuschi proferiu sua memorável 

conferência. Uma obra de contribuição significativa, pois apresenta a trajetória da LT, os 

porquês do seu surgimento, os seus diferentes momentos e autores. Hoje, o livro se encontra na 

10ª edição e é primordial para o estudante, pesquisador ou profissional do ramo da Ciência da 

Linguagem. Não podemos deixar de destacar seu caráter pioneiro, pois é a partir dessa obra que 

 
40 Madre Olívia foi docente, pesquisadora e fundadora do Instituto de Pesquisa “Sedes Sapientiae” para estudos 
de Português da PUC- SP. Para conhecer mais essa linguista à frente de seu tempo sugiro a obra. BASTOS, Neusa 
Barbosa e PALMA, Dieli. Orgs.) Madre Olívia: uma linguista à frente do seu tempo. São Paulo: Terracota Editora, 
2012. 
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vamos nos ocupar de um estudo de texto.  

 

3.1.3 As Teorias de Texto propriamente ditas 

 

 Aqui se fortalece o tratamento ao texto, que ganha um contexto pragmático, ou seja, ele 

passa a ser estudado em relação ao contexto de sua produção, recepção e interpretação. Para 

firmar as teorias de texto, contou-se com a teoria dos atos de fala, da lógica das ações, da teoria 

lógico-matemática dos modelos e a da pragmática. Esta última causou divergência entre os 

estudiosos – e, por melhor dizer, até hoje causa.  

A partir desse momento, já se acena para uma visão de texto como interação social, bem 

como para a capacidade de o falante empregar adequadamente a linguagem nas diversas 

situações de comunicação e de se valer dos conhecimentos prévios, ou seja, elementos 

extralinguísticos para a compreensão de um texto. De acordo com Fávero e Koch (2012 [1983], 

p.30),  

Coseriu (1967-68) havia chamado a atenção para o fato de que, no texto, se encontram 

não só procedimentos lingüísticos, ou sistemáticos, da língua, mas também todas as 

possibilidades de utilização da fala; por esta razão, o texto não poderia ser examinado 

apenas por meio de métodos estruturais. Leontév (1969, p.197) previne que, do ponto 

de vista da atividade lingüística, contitui atitude simplista adotar o texto como 

elemento primeiro de pesquisa, já que este é um fato em si, colocado à disposição do 

pesquisador. “O texto não existe fora de sua produção ou de sua recepção.”  

 

E, de fato, a partir da década de 90 do século passado, começamos a ver estudos que 

apontam para uma visão diferenciada sobre os textos. Para Fávero (2019, p. 17),  

 

[...] houve uma reorientação das pesquisas em relação ao texto concreto, cotidiano, 

não idealizado, com expressiva tendência sociocognitiva (o texto é forma de cognição 

textual e interacional). Trabalha-se intensamente a oralidade, a relação oral/escrito, os 

gêneros, na perspectiva de Bakhtin, a referenciação, a inferenciação, a polifonia e 

conceito-chave, a interdiscursividade. Vai-se do micro para o macro texto, utilizando-

se grandes corpora, textos elaborados por vários autores, (cibertextos), textos não 

lineares (hipertextos). Passa-se de uma postura centrípeta a uma centrífuga. 

  

Hoje, como podemos perceber, essa mudança de concepção contempla outros aspectos, 

além dos linguísticos propriamente ditos.  

 

 

[...] têm importância especial as questões de ordem sociocognitiva – conhecimento 

prévio (a partir dos trabalhos de Heinemam e Viehweger – 1991), referenciação, 

inferenciação e, em especial, o estudo dos gêneros textuais, da oralidade e sua relação 

com a escrita, ganhando importância não só estudos sobre a correção, repetição, 

paráfrase, hesitação, truncamentos, mas também, sobre princípios que regem a 

dinâmica interacional como a cortesia e a interação. (id., ibid., p. 22) 
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3.1.4 A textualidade e seus princípios  

 

De acordo com Beaugrande e Dressler (1981), a textualidade é o conjunto de 

características que fazem um texto ser um texto, e não apenas sequências de frases ou palavras. 

Desde sua primeira formulação, o conceito vem sendo ampliado, tal como podemos ver em 

Costa Val (2004 [1991], p.3), que faz importantes considerações sobre o tema:  

 

 

Quando se fala em textualidade, muitas pessoas podem compreender que se esteja 

considerando o texto como um produto lingüístico que traz em si mesmo o seu sentido 

e todas as suas características. Pensar assim significaria acreditar que todos aqueles 

que ouçam ou leiam um determinado texto, mesmo que em circunstâncias diferentes, 

vão entendê-lo exatamente do mesmo jeito. E isso a gente sabe que não é verdade. 

Todos nós já vivenciamos situações em que textos literários, ou jurídicos, ou 

religiosos, ou noticiosos, ou da conversa cotidiana, foram interpretados 

diferentemente por pessoas diferentes. Essa diversidade de interpretações acontece 

porque cada texto pode ser textualizado de maneiras diferentes por diferentes ouvintes 

ou leitores. Por isso é que se tem preferido, atualmente, falar em textualização.  

 

Ainda segundo a autora, a textualidade não está no texto, ela é um componente do saber 

linguístico das pessoas. Em suas palavras, “as pessoas sabem que, para um conjunto de palavras 

constituir um texto, é preciso que esse conjunto pareça aos interlocutores um todo articulado e 

com sentido, pertinente e adequado à situação de interação em  que ocorre” (COSTA VAL, 2004 

[1991], p2). 

 Ao fazermos esse trabalho de construção e articulação para dar sentido ao texto, 

aplicamos “os fatores41 ou princípios de textualidade a todo conjunto de palavras com que se 

defrontam, buscando fazer com que essas palavras possam ser entendidas com o um texto – 

compreensível, normal, com sentido” (id., ibid., p.2). 

Beaugrande e Dressler (1981) apresentam sete fatores de textualidade: os centrados no 

texto – coesão e coerência, aos quais foram acrescentados os fatores de contextualização, [...] 

– e os centrados no usuário – informatividade, situacionalidade, intertextualidade, 

aceitabilidade e intencionalidade. Definições que já foram revisadas, a coesão e a coerência 

foram por longo tempo compreendidas como qualidades que um texto tinha ou deixava de ter. 

Segundo Costa Val (ibid, p.02), “embora os autores pretendessem se referir aos processos de 

produção e interpretação de textual, sua teoria foi compreendida como relativa ao texto 

enquanto produto, enquanto ‘artefato’ linguístico”. 

Pensando no nosso propósito de entender os textos de desinformação, elencamos dois 

 
41 Neste trabalho, denominamos fatores de textualidade, apenas para fim de padronização. 
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fatores pragmáticos da textualidade segundo Beaugrande e Dressler (1981), a intencionalidade 

e a aceitabilidade, por estarem centrados no locutor e no alocutário do texto, respectivamente. 

Com isso, buscamos compreender a intenção de quem produz esses textos e o que leva o 

receptor a aceitá-los como verdade. Além disso, também consideramos a informatividade, que, 

a princípio, acreditamos ser fator primordial para a construção da aceitabilidade. 

 

3.1.4.1 Intencionalidade e aceitabilidade  

   

Fávero (1985a p. 32), com base em Beaugrande e Dressler, assevera que “para uma 

manifestação lingüística se constituir num texto, é necessário que haja a intenção do locutor de 

apresentá-la e dos alocutários de aceitá-la como tal”. Além disso, acrescenta que, dessa maneira, 

“a produção de textos funciona como ação discursiva relevante para atingir determinados 

objetivos”.  

Partindo desse princípio, a intencionalidade orienta a produção do texto, pois ela é o 

empenho do produtor em construir um discurso coerente e coeso, capaz de satisfazer os 

objetivos propostos numa determinada situação de comunicação, que pode ser: informar, 

impressionar, alarmar, convencer, persuadir, defender, “ainda que essa intenção nem sempre se 

realize na sua totalidade, especialmente na conversação usual” (FÁVERO, 1985a, p.32). 

 Podemos pensar a intencionalidade como um dos recursos da coerência, que é 

construída linguisticamente. Essa construção, por sua vez, pode ser percebida não só pelos 

conteúdos utilizados nos textos, mas também pelo modo como se diz algo.  

A intencionalidade pode ser tomada em dois sentidos: um restrito e um amplo. Em 

sentido restrito, ela é “a intenção do locutor de produzir uma manifestação lingüística coesiva 

e coerente, ainda que essa intenção nem sempre se realize na sua totalidade, podendo ocorrer 

casos em que o locutor afrouxe a coesão e na coerência com o intuito de produzir efeitos 

específicos”. Em sentido amplo, abrange “todas as maneiras como os interlocutores usam textos 

para perseguir ou realizar suas intenções” (id., ibid., p.32) 

As intenções do locutor, ao produzir um enunciado, podem ser as mais variadas 

possíveis; no entanto, todo falante, ao comunicar-se, tem certas intenções. De acordo com 

Fávero (ibid., p.32), os linguistas são influenciados pelos filósofos, que refletem sobre  

 

[...] como as intenções estão de fato correlacionadas com a forma e o sentido das 

ocorrências. É assim que Grice (1975:58) fala sobre o reconhecimento da intenção do 

locutor, ele afirma que 'o locutor que quer dizer algo através de um texto pretende que 

a ocorrência produza um efeito na audiência, por meio do reconhecimento dessa 

intenção. 
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Neste momento, chegamos a outro fator de textualidade também de grande valia para a 

presente pesquisa: a aceitabilidade.  

Tal como a intencionalidade, a aceitabilidade pode ser compreendida em nível restrito e 

amplo. Assim, no sentido restrito, ela “diz respeito à atitude do alocutário de que a série de 

ocorrências deve constituir um texto coesivo e coerente, que tem alguma relevância para ele, 

por exemplo, veicular conhecimento ou permitir cooperação.” No sentido amplo, “é a 

disposição ativa de participar de um discurso e/ou compartilhar um propósito” (id., ibid., p.35)  

Para Costa Val (2004 [1991], p. 11), a aceitabilidade “concerne à expectativa do 

recebedor de que o conjunto de ocorrências com que se defronta seja um texto coerente, coeso, 

útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos ou a cooperar com os objetivos do 

produtor”. Vale a pena ressaltar também que esse conceito deve ser entendido, tal como assevera 

Marcuschi (2014 [2008], p. 127), no âmbito do sentido, e não apenas ao plano formal do texto. 

Por essa razão, quando tratamos de fake news, devemos partir do pressuposto de que o público 

leitor também age cooperativamente para a aceitação do conteúdo veiculado como “verdade”.  

 É sobremaneira importante pensarmos em fatores externos à linguagem que podem 

influenciar locutor e o alocutário na aceitação ou produção de ocorrências que não fariam 

normalmente. Para Fávero (1985a, p.36), 

 

As correspondências entre intencionalidade e aceitabilidade são muito intrincadas. 

Sob stress ou pressa as pessoas produzem ocorrências que estariam inclinadas a 

rejeitar em circunstâncias normais; inversamente, aceitam ocorrências de outros 

alocutários que elas mesmas relutariam em produzir; também, muitas vezes, voltam 

atrás e corrigem suas ocorrências quando as julgam insatisfatórias, mesmo que seu 

conhecimento da língua não tenha mudado naquele momento.  

 

 

Do mesmo modo, o lugar de produção do texto e a informalidade também influenciam 

no maior ou menor grau na tolerância dos interlocutores acerca da informatividade e da 

aceitabilidade: 

 

Assim, conforme o lugar onde o texto é produzido e reconhecido, o poder simbólico 

do locutor e do alocutário e a relação entre eles, o tipo de texto, toleram-se um maior 

ou menor grau de desvios, reformulações, imprecisões etc, isto é, infrações à coesão 

e coerência. A tolerância dos interlocutores acerca da intencionalidade e da 

aceitabilidade é, deste modo, tanto maior quanto mais informal é o discurso e mais 

conhecido o assunto. A aceitabilidade constitui-se, assim, num importante controle 

para a seleção e motivação do uso das alternativas num texto que estão na dependência 

direta das intenções do locutor que vai, desta forma, utilizar determinados elementos 

lingüísticos para orientar o alocutário num determinado sentido (id., ibid., p.37). 
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3.1.4.2. A informatividade 

 

Esse fator de textualidade diz respeito ao grau de previsibilidade das informações que 

estarão presentes no texto, ou seja, se elas são esperadas ou não, se são previsíveis ou não. Por 

isso, ele exerce controle na seleção e arranjo de alternativas no texto. Conforme Fávero (1985b, 

p.20), a informatividade 

 

Exerce relevante papel na seleção e arranjo de alternativas no texto, constituindo-se 

assim, num importante controle na limitação e motivação do uso dessas alternativas. 

Essa seleção e arranjo das alternativas no texto estão na dependência direta dos objetos 

do emissor, que vai, assim, utilizar determinados elementos lingüísticos para orientar 

o receptor num determinado sentido. Recorde-se que, entre esses elementos, exercem 

papel preponderante aqueles que comumente se denomina de palavras funcionais: os 

artigos e os operadores argumentativos (advérbios, conjunções, preposições).  

 

Além disso, o que faz um texto menos ou mais informativo é a menor ou maior 

previsibilidade. “Todo texto contém pelo menos alguma informatividade; não importa quão 

previsíveis possam ser a forma e o conteúdo; haverá sempre algumas ocorrências que não 

poderão ser inteiramente previstas (id., ibid., p.13). 

Antunes (2018) adverte que a informatividade não deve ser entendida rigorosamente 

como a capacidade de o texto “transmitir informações”. Embora isso seja um aspecto 

considerável, o conceito deve ser ampliado, levando em conta o grau de “novidade” ou de 

“imprevisibilidade”. Sobre isso, a autora assim se pronuncia:  

 

[...] Como já dissemos, o regular é que ninguém fala para dizer absolutamente o 

óbvio. O óbvio, o absolutamente igual, é claro, não nos interessa. Quer dizer, o que 

espero comumente é que alguém me fale para dizer algo que tenha para mim, numa 

dada situação, algum interesse (id., ibid., p.108). 

 

 

Desse modo, os textos podem ser classificados em três ordens de informatividade, 

distinguidas pelo usuário no processo de comunicação. São elas:   

 

1) Primeira ordem de informatividade – no grau mais alto da escala de probabilidades:  

 

As ocorrências da primeira ordem de informação estão sempre presentes em qualquer 

texto, mesmo que não estejam presentes as ordens mais altas, e são chamadas de 

triviais por estarem tão bem integradas no texto que recebem pouca atenção. Atenção 

é aqui entendida como o dispêndio de recursos de processamento que restringe o 

potencial para outras tarefas simultâneas (FÁVERO, 1985b, p.14). 

 

 

2) Segunda ordem de informatividade – no grau mais baixo da escala de 

probabilidades: 
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Os procedimentos-padrão aplicados às ocorrências de primeira ordem na 

comunicação seriam omissões (“defaults” – operações ou seleções a serem 

determinadas na ausência de indicadores contrário) e preferências (“preferences” – 

operações ou seleções rotineiramente favorecidas, entre várias ocorrências). Estes 

procedimentos minimizam o custo de processamentos e a atenção é então reservada 

para uma ordem mais alta de informatividade – a segunda, que contém ocorrências de 

grau mais baixo de probabilidade e cuja presença é exigida pelo padrão normal de 

comunicação, já que textos inteiramente na primeira ordem são segundo Beaugrande 

& Dressler, extremamente desinteressantes (id., ibid., pp. 15-16). 

 

3) Terceira ordem de informatividade – quando aparentemente fora do conjunto:  

 

Compreende as ocorrências que, à primeira vista, parecem estar fora do conjunto das 

mais ou menos prováveis ocorrências: são comparativamente infreqüentes, requerem 

muita atenção e recursos de processamento, mas, por outro lado, são mais 

interessantes. “O interesse, afirmam eles, não deve ser decidido unicamente pela 

improbabilidade; devemos também considerar fatores, tais como o potencial inerente 

para causar forte impacto sobre a percepção sensorial humana, isto é, PROJEÇÃO, e 

a importância de uma ocorrência para os objetivos pessoais do receptor [...] (id., ibid., 

p.16). 

 

 

 Ainda em se tratando da terceira ordem, as descontinuidades e as discrepâncias 

constituem tipos comuns. A descontinuidade ocorre “quando a ocorrência parece apresentar 

falhas de configuração”. Já a discrepância ocorre “quando o modelo de texto apresentado não 

condiz com o conhecimento armazenado”. Nesse caso, a ocorrência conta muito com a 

motivação do receptor em querer descobrir. “O receptor precisa ter uma motivação especial 

para descobrir o que estas ocorrências significam, por que foram escolhidas e como podem ser 

integradas na continuidade que é a base da comunicação (p.144)” (id., ibid., p.16). 

 Ainda conforme Fávero (1985b), para Beaugrande e Dressler (1981), há cinco fontes de 

expectativas humanas aplicadas durante os graus de informatividade na comunicação. São elas:  

 

1) Fonte de expectativas – o mundo real e seus fatos  

 

O modelo socialmente dominante da condição humana e do meio ambiente constitui 

o que se denomina comumente mundo real. Os fatos são as proposições julgadas 

verdadeiras nesse mundo e as crenças, os fatos que uma pessoa ou grupo consideram 

aplicáveis a alguma situação ou evento real ou recuperável. O mundo real é, 

conseqüentemente, a fonte privilegiada das crenças subjacentes à comunicação 

textual: podemos produzir e receber muitos textos que não são factuais, porém o 

mundo real é nosso ponto de orientação: alguns fatos estão tão firmemente arraigados 

em nossa maneira de pensar que atuam como omissões (“defaults”) para qualquer 

mundo textual que possa ser apresentado: que causas têm efeitos; que alguma coisa 

não pode ser ao mesmo tempo, e sob as mesmas circunstâncias, verdadeira e falsa ou 

existente e não existente; que objetos têm identidade, massa e peso, e assim por diante 

(FÁVERO, 1985b, p.17). 
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2) Fonte de expectativas – organização da linguagem no texto – as convenções formais 

 
 

Numa língua, muitas convenções para o arranjo de formas são arbitrárias e levam os 

falantes a considerar certas combinações de sons impronunciáveis porque inexistentes 

(id., ibid., p.18) 

 

3) Fonte de expectativas – técnicas de arranjos de seqüencias, de acordo com a 

informatividade 

 
 

Elementos altamente informativos tendem a aparecer no fim da oração e, em contraste, 

elementos de baixa informatividade tendem a aparecer no começo das orações ou a 

serem compactados por pró-formas ou obtidos por elipse. Estas técnicas provêem um 

equilíbrio entre duas tendências opostas: a manutenção de um ponto de orientação 

bastante claro e da informatividade num nível razoavelmente alto (id., ibid., pp.18-

19) 

 

4) Fonte de expectativas – tipos de texto 

 
 

Os tipos de texto são as estruturas globais que controlam o leque de opções a serem 

utilizadas. Assim, certos padrões raros de sons ou sintaxe são aceitáveis em textos 

poéticos mas não em textos científicos que resistem À suspensão de fatos básicos na 

organização do mundo (id., ibid., p.19). 

 

 

5) Fonte de expectativas – contexto imediato 
 

 

Refere-se ao contexto imediato em que o texto ocorre e como é utilizado, já que pode 

modificar as expectativas delineadas pelas outras quatro. A noção de estilo, afirmam 

eles, tem sido empregada para refletir a idéia de que um único texto ou série de textos 

manifesta tendências características de seleção e, conseqüentemente, receptores 

podem esperar que algumas ocorrências sejam mais dominantes e freqüentes que 

outras (id., ibid., p.19). 

 

No âmbito das desinformações, a informatividade é um ponto de grande relevância, uma 

vez que o “consumo” desses textos também parte do interesse daquele que os toma como 

verdade e, mais do que isso, os compartilha, como veremos mais adiante, ainda nesta parte de 

nosso trabalho. Como podemos perceber até este momento, no qual tratamos da LT, as múltiplas 

possibilidades de o texto ser “textualizado” devem-se à sua própria complexidade Nesse 

sentido, Antunes (2013 [2009], p.50) considera: 

 

[...] incluir a textualidade na imensa complexidade linguístico-social em que ela se 

manifesta, significou, também, sujeitar-se à heterogeneidade e à fluidez próprias de 

todos os tipos de atuação humana. Ou seja, por um lado, alargaram-se as perspectivas 

de apreensão do objeto linguístico, mas, por outro, se entrou no corredor movediço 

das indeterminações e das contingências próprias das práticas sociais. As definições e 

classificações categóricas, que são possíveis no âmbito da palavra e da frase isoladas, 

foram dando lugar às dependências enunciativas e contextuais. Nessa perspectiva, as 

palavras e as frases passaram a ganhar sentido somente na medida em que são vistas 

como partes de textos, como componentes de discursos, pelos quais as pessoas agem, 
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participam, tomam posições, se firmam e se afirmam no aqui e no agora de sua 

existência.  

 Das palavras da autora, destacamos a menção feita aos discursos, por meio dos quais 

as pessoas interagem. Nesse sentido, podemos perceber que a LT se enriqueceu, em grande 

medida, por conta dos estudos discursivos, que não podem ser esquecidos quando se pretende 

analisar um texto em sua completude. Por isso, no tópico a seguir, tratamos, ainda que 

sucintamente, de alguns aspectos da Análise do Discurso.  

 

3.2. O texto e suas perspectivas: a Análise do Discurso 

  

Como já trabalhado no Capítulo 1, as desinformações são aceitas, muitas vezes, por 

conta da ideologia ou do viés político que o interlocutor assume. Por essa razão, precisamos 

também considerar alguns pressupostos da Análise do Discurso para analisar nosso corpus. Isso 

porque a própria LT, como vimos, pode nos dar suporte no entendimento da materialidade 

linguística do texto, mas esta última não existe por si, sem levarmos em conta os componentes 

discursivos. Estes, por sua vez, estão ligados, em grande medida, a questões ideológicas. Assim, 

esperamos compreender como o discurso reproduz a ideologia do ponto de vista linguístico e 

também como a desinformação é ressignificada no discurso.  

 A Análise do Discurso, doravante AD, surgiu na França, na década de 60 do século 

passado, fundamentalmente a partir das reflexões críticas de um de seus fundadores, Michel 

Pêcheux, feitas em relação à linguística e às ciências sociais. De acordo com Mussalim (2016), 

Pêucheux, em sua obra Análise Automática do Discurso (1969) (AAD-69), afirmava que a 

ciência da linguagem, antes de Saussure, era ciência da expressão e ciência dos meios dessa 

expressão, os seja, os estudos gramaticais e semânticos eram os meios de se chegar à 

compreensão do texto. Assim, Saussure separa a prática da teoria da linguagem, e a língua, ao 

ser pensada como sistema, deixa de ser compreendida como função de exprimir sentido. Desse 

modo, o texto não pode ser objeto pertinente para a ciência linguística, pois o que funciona é a 

língua. Em suma, a linguística deixa o estudo da compreensão do texto para se firmar como 

ciência. 

 Ainda segundo Mussalim (2012), para Pêcheux, a AD pretende tratar o sentido, cujo 

entendimento só é possível por meio de conceitos exteriores à linguística. Esses conceitos se 

originam do materialismo histórico, dentre eles o de ideologia – o ponto central da teoria de 

Althusser –, entendido como o conjunto de práticas materiais que reproduzem as relações de 

produção, ou seja, uma relação imaginária que os homens mantêm com suas condições reais de 

existência.  
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Para Althusser, o poder do Estado é diferente do aparelho do Estado. O aparelho 

repressivo do Estado (ARE) gera violência, e suas ações são complementadas por instituições 

como a escola e a religião, que funcionam pela ideologia e são denominadas de aparelho 

ideológico do Estado (AIE).  

 

 

Pela maneira como se estruturam e agem esses aparelhos ideológicos – por meio de 

suas práticas e de seus discursos – é que se pode depreender como funciona a ideologia 

(trata-se sempre, para Althusser, do funcionamento da ideologia dominante, pois 

mesmo que as ideologias apresentadas pelos AIE sejam contraditórias, tal contradição 

se inscreve no domínio da ideologia dominante) (MUSSALIM, 2012, p.116).  

 

 

Dessa maneira, analisando tal processo, chegamos a uma compreensão do conceito de 

ideologia. Segundo Mussalim (ibid., p.115),  

 

 

Ao propor-se a investigar o que determina as condições de reprodução social, 

Althusser parte do pressuposto de que as ideologias têm existência material, ou seja, 

devem ser estudadas não como ideias, mas como um conjunto de práticas materiais 

que reproduzem as relações de produção. Trata-se do materialismo histórico, que dá 

ênfase à materialidade da existência, rompendo com a pretensão idealista da ciência 

de dominar o objeto de estudo, controlando-o a partir de um procedimento 

administrativo aplicável a um determinado universo, como se a sai existência se desse 

no nível das ideias. Para o materialismo, “o objeto real (tanto no domínio das ciências 

da natureza como no da história) existe independente do fato de que ele sela conhecido 

ou não, isto é, independentemente da produção ou não produção do objeto do 

conhecimento que lhe corresponde. 

  

Ainda segundo a autora, uma linguística saussuriana não daria conta de responder a 

essas questões; apenas uma teoria do discurso com componentes linguísticos e sócio-

ideológicos. Assim, o marxismo e a linguística precedem o surgimento da AD, como também a 

psicanálise, com Jacques Lacan, e a teoria do estruturalismo linguístico e inconsciente. De 

acordo com Lacan, a linguagem está atrelada ao sujeito e ao inconsciente. Para a AD, isso é 

importante pelo fato de conceber os textos como produto de um trabalho ideológico, não 

consciente; nesse sentido, o discurso seria a materialização da ideologia decorrente dos modos 

de produção social. O sujeito é levado, inconscientemente, a ocupar seu lugar em determinada 

formação social e a enunciar o que lhe é possível, conforme o lugar que ocupa. 

Considerando essas questões, poderíamos pensar na existência de um rompimento entre 

a Linguística e a AD, haja vista a impossibilidade de aquela dar conta dos fenômenos 

extralinguísticos, tão caros a esta. No entanto, de acordo com Possenti (2011, p.361), não 

devemos tomar a relação entre ambas como de ruptura, mas sim de complementaridade: “não 

há AD sem a linguística. Ela apenas coloca a língua em seu lugar, ou seja, reconhece sua 
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especificidade, mas lhe limita o domínio”.  

Mais especificamente,   

 

A Linguística, então, aparece como um horizonte para o projeto althusseriano da 

seguinte maneira: como a ideologia deve ser estudada em sua materialidade, a 

linguagem se apresenta com o lugar privilegiado em que a ideologia se materializa. A 

linguagem se coloca para Althusser como uma via por meio da qual se pode 

depreender o funcionamento (MUSSALIM, 2012, p.116).  

 

 

Isso posto, chegamos, então, a outro ponto importante, concernente à relação existente 

entre a AD e o texto. Sobre isso, mais uma vez recorremos a Mussalim (2016, p.70), que afirma:  

 

 

[...] a partir das teorizações de Michel Pêcheux e Dominique Maigueneau, de que 

modo a análise do discurso vem se debruçando sobre o texto, enquanto um objeto 

teórico-analítico, a fim de dar a ele um tratamento adequado. Os inúmeros 

deslocamentos realizados – tanto no interior do quadro teórico pecheutiano, quanto 

no desenvolvido por Maigueneau, bem como aqueles realizados de um quadro teórico 

a outro – demonstram a centralidade desse conceito para a AD. Mais que isso, 

demonstram que o discurso, para a análise do discurso, tem como contraparte, 

inextrincável, o texto.  

 

Às palavras da autora, podemos somar as de Possenti (2011, p.364):  

 

Para a AD, o texto não é uma unidade de análise, ao menos segundo as concepções da 

linguística textual. Mutatis mutandis, o texto como objeto linguístico é recusado por 

razões muito semelhantes às invocadas para rejeitar a língua como instrumento ou 

meio. A AD não associa texto e contexto, como em algumas teorias da coerência, 

assim como não associa enunciados a contextos [...]  

Evidentemente, um texto não pode ser irrelevante para a AD, mas sua relevância 

decorre do fato de que cada texto é parte de uma cadeia (de um arquivo); decorre não 

de poder ser tomado como um texto, como uma unidade coerente de sentido, mas sim 

como uma superfície discursiva, uma manifestação aqui e agora de um processo 

discursivo específico.  

 

Ao longo de nossa exposição, têm aparecido dois conceitos coexistentes no âmbito dos 

estudos da linguagem: o de texto e o de discurso. No tópico seguinte, deles tratamos com mais 

especificidade, buscando fazer algumas considerações necessárias acerca das relações e limites 

entre ambos.  

 

3.2.1 Texto e discurso 

 

 

Quando falamos de texto e de discurso, frequentemente nos deparamos com questões 

relacionadas à concepção de que cada autor tem acerca desses termos. Assim, há quem os 

considere sinônimos, bem como há quem postule diferenças entre eles. No entanto, devemos 
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destacar que essa questão não é comum em todas as línguas. Em alemão e em holandês, por 

exemplo, existe apenas a palavra texto para designar tais realidades.  

Fávero e Koch (2012 [1983], p. 32), destacam os ensinamentos de Van Dijk, que diz o 

discurso é a unidade passível de observação, aquela que se interpreta quando se vê ou ouve uma 

enunciação, ao passo que o texto é a unidade teoricamente reconstruída, subjacente ao discurso. 

Mais especificamente,  

 

 

Em um discurso, ocorrem, normalmente, incorreções gramaticais, falsas interrupções, 

incoerência parcial etc. O texto, por sua vez, é mais abstrato, produto de vários 

componentes, não só gramaticais como estilísticos, retóricos, esquemáticos (p.ex., a 

narrativa), além de outras estruturas não concernentes à lingüística propriamente dita. 

Para os partidários da análise do discurso, o termo discursivo parece ter significado 

mais amplo que texto, visto englobar tanto os enunciados pertencentes a uma mesma 

formação discursiva como as suas condições de produção. O texto seria apenas a 

manifestação verbal resultante. 

O discurso é manifestado, linguisticamente, por meio de textos (em sentido estrito). 

Neste sentido, o texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que forma 

um todo significativo, independente de sua extensão. Trata-se, pois, de uma unidade 

de sentido, de um contínuo comunicativo contextual que se caracteriza por um 

conjunto de relações responsáveis pela tessitura do texto – os critérios ou padrões de 

textualidade, entre os quais merecem destaque especial a coesão e a coerência. (id., 

ibid., pp. 32-34) 

 

 

Das considerações das autoras, destacamos que o texto pode ser entendido, ainda que 

em sentido estrito, como a manifestação dos discursos. Estes, por sua vez, apresentam uma 

característica mais ampla, englobando aspectos exteriores ao próprio texto, como se pode notar 

quando as linguistas mencionam que eles abarcam “tanto os enunciados pertencentes a uma 

mesma formação discursiva como as suas condições de produção”. Na mesma linha, seguem 

Koch e Travaglia (2012, p.12): 

 

[...] discurso toda atividade comunicativa de um locutor, numa situação de 

comunicação determinada, englobando não só o conjunto de enunciados por ele 

produzidos em tal situação – ou os seus e os de seu interlocutor, no caso do diálogo – 

como também o evento de sua enunciação. O texto será entendido como uma unidade 

lingüística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada pelos usuários 

da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de interação 

comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma 

função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente da sua 

extensão. 

 

Na fala dos autores, percebemos, mais uma vez, a tendência de se associar o texto como 

uma materialização do discurso, uma manifestação concreta, passível de ser apreendida pelo 

ser humano. Entretanto, devemos destacar que essa distinção não é tão simples quanto possa 

parecer, tampouco é endossada por todos os estudiosos das ciências do texto. Sobre isso, 

Marcuschi (2014 [2008], p.58) considera:  
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Mas esta distinção entre texto e discurso é hoje cada vez mais complexa, já que em 

certos casos são vistas até como intercambiáveis. A tendência é ver o texto no plano 

das formas linguísticas e de sua organização, ao passo que o discurso seria o plano do 

funcionamento enunciativo, o plano da enunciação e efeitos de sentido na sua 

circulação sociointerativa e discursiva envolvendo outros aspectos.Texto e discurso 

não distinguem fala e escrita como querem alguns nem distinguem de maneira 

dicotômica duas abordagens. São muito mais duas maneiras complementares de 

enfocar a produção lingüística em funcionamento.  

 

 

Ainda segundo o autor, “em todos os casos, observa-se que discurso é visto como uma 

prática e não como um objeto ou um artefato empírico. Parece que esta noção de prática é o que 

permitirá levar em conta os fenômenos extralinguísticos para não cair no subjetivismo” (id., 

ibid., p. 58).  

Nesse sentido, Marcuschi reforça o aspecto mais “prático” do discurso. Mais adiante, 

ele sintetiza seu pensamento, trazendo uma reflexão de Coutinho (2004, pp.35-37), transcrita a 

seguir:  

 

Entre o discurso e texto está o gênero, que é aqui visto como prática social e prática 

textual-discursiva. Ele opera como a ponte entre o discurso como uma atividade mais 

universal e o texto enquanto a peça empírica particularizada e configurada numa 

determinada composição observável. Gêneros são modelos correspondentes a formas 

sociais reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem. Sua estabilidade 

é relativa ao momento histórico-social em que surge e circula. (apud MARCUSCHI, 

2014 [2008], p. 84). 

 

Nesse momento, chegamos ao conceito de gênero, que intersecciona as questões do 

texto e do discurso. No tópico seguinte, é dele que nos ocupamos, dando sequência à linha de 

pensamento por nós adotada na presente pesquisa.  

 

3.3 Gênero: uma prática social 
 

Para o estudo da notícia, também se faz necessário conceituarmos o que é gênero textual. 

Nessa direção, Marcuschi (2002, p. 20) assinala que 

 
 

[...] os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas 

em que se desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, 

cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. 

São de difícil definição formal, devendo ser contemplados em seus usos e 

condicionamentos sócio-pragmáticos caracterizados como práticas sócio-discursivas. 

Quase inúmeros em diversidade de formas, obtém denominações nem sempre 

unívocas e, assim como surgem, podem desaparecer. 
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 Os gêneros textuais estão intrinsecamente relacionados às atividades humanas, são 

flexíveis e dinâmicos. Eles têm o papel de ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do 

dia a dia, e também são considerados “entidades sócio-discursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa” (MARCUSCHI, 2002, p. 29). 

Apoiado nas teorias bakthinianas, Marcuschi (2002, p.29) diz que são muito mais do 

que famílias de textos com uma série de semelhanças, “são eventos linguísticos, mas não se 

definem por características linguísticas: caracterizam-se, enquanto atividades sócio-

discursivas”. 

Quanto à composição, Bakhtin (2011, p. 262) destaca que os gêneros envolvem 

“conteúdo temático, estilo e construção composicional, critérios indissoluvelmente ligados no 

todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de determinado campo 

da comunicação.”  

 

 3.3.1 O gênero notícia: a construção do texto jornalístico e a identificação das fontes 

 

A fim de nos situarmos no gênero em questão, partimos das seguintes considerações 

acerca da informação midiática: 

 

 

O universo da informação midiática é efetivamente um universo construído. Não é, 

como se diz às vezes, o reflexo do que acontece no espaço público, mas sim o 

resultado de uma construção. O acontecimento não é jamais transmitido em seu estado 

bruto, pois, antes de ser transmitido, ele se torna objeto de racionalizações: pelos 

critérios de seleção dos fatos e dos atores, pela maneira de encerrá-los em categorias 

de entendimento, pelos modos de visibilidade escolhidos. Assim, a instância midiática 

impõe ao cidadão uma visão de mundo previamente articulada, sendo que tal visão é 

apresentada como se fosse a visão natural do mundo. Nela, a instância de recepção 

encontrará pontos de referência, e desse encontro emergirá o espaço público 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 151). 

  

Nesse sentido, um dos gêneros que representa a construção do que ocorre no espaço 

público é a notícia. Estamos expostos a textos dessa natureza o tempo todo, pois eles estão por 

toda parte, tanto no meio físico quanto virtual. Assim, não precisamos nem procurá-los, uma 

vez que “as notícias chegam até nós sem ‘pedir licença’ e se nos apresentam, exibem-se para 

nós como que clamando para serem lidas” (ALVES FILHO, 2011, p. 90).  

A quantidade e a temática são inúmeras; além disso, uma mesma notícia pode circular 

em diversos suportes. Temos acesso à notícia quando assinamos um jornal ou quando 

acessamos uma página da internet; nesse caso, pagamos indiretamente, por meio dos 

anunciantes que financiam sua circulação. Por esse viés, Alves Filho (ibid., p.91) diz que “a 
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notícia é um gênero que possui status de um produto de consumo já que ela é vendida direta e 

indiretamente aos consumidores”.  

Até o presente momento, ocupamo-nos de aspectos mais genéricos, por assim dizer, do 

gênero notícia. No entanto, é necessário delimitar com mais exatidão em que ele consiste. Para 

tanto, valemo-nos de Charaudeau (2015, p. 132, grifos do autor), que relaciona  

 

 

[..] “a notícia” a um conjunto de informações que se relaciona a um mesmo espaço 

temático, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma determinada fonte e 

podendo ser diversamente tratado. Um mesmo espaço temático: significa que o 

acontecimento, de algum modo, é um fato que se inscreve num certo domínio do 

espaço público, e que pode ser reportado sob a forma de um minirrelato. 

 

 

 A notícia sempre terá um caráter de novidade, pois, embora já tenha vindo a público, 

quando retorna, acrescida de um novo elemento ou por meio de uma nova fonte, ela apresenta 

uma novidade. Assim, trata-se de um texto que pode se prolongar no tempo, tal como 

presenciamos na pandemia de covid-19. Esta, inclusive, é outra característica importante do 

gênero. Para Charaudeau (ibid., p.134), “a notícia só tem licença para aparecer nos organismos 

de informação enquanto estiver inscrita numa atualidade que se renova pelo acréscimo de pelo 

menos um elemento novo”. 

Pensando no que leva um acontecimento a se tornar notícia e nos critérios adotados para 

definir, recorremos, mais uma vez, a Charaudeau (ibid.), que propõe dois critérios: um externo 

e outro interno. Os critérios externos voltam-se para o modo de aparição do acontecimento que, 

por sua vez, pode ser de três tipos: a) o acontecimento é desencadeado em sua “factualidade”; 

b) o acontecimento é “programado”; e c) o acontecimento é “suscitado”.  

Quanto aos critérios externos, no primeiro tipo, tem-se um caráter inesperado, que não 

podia ser previsto, por exemplo, um acidente. No segundo tipo, nota-se a existência de um 

calendário que pontua a organização e o desenvolvimento da vida social, por exemplo, um 

campeonato de futebol. Já no terceiro tipo, nota-se algo preparado e provocado por determinado 

setor institucional – particularmente o setor do poder político – que faz pressão junto às mídias 

com fins estratégicos (desviar a atenção da opinião pública com relação a um problema, 

provocar descontentamento sobre uma medida social para fazer passar outras, revelar um 

escândalo para a imprensa para encobrir outro caso etc.). Nesse caso, há um problema de 

manipulação na origem do acontecimento, o que põe as mídias numa posição desconfortável.  

Quanto aos critérios internos, eles são relativos às escolhas operadas pela instância 

midiática em função do princípio de saliência que já abordamos. Essas escolhas dependem da 

maneira pela qual as mídias constroem representações sobre o que pode interessar ou emocionar 
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o público. Um dos aspectos diz respeito aos critérios de proximidade espacial (as pessoas têm 

maior interesse naquilo que ocorre mais próximo delas) ou temporal, embora haja outros que 

se superpõem a ele ou mesmo o substituem (CHARAUDEAU, 2015, p. 138).  

De acordo com Alves Filho (2011, p.91), uma das formas é o uso da “retórica das 

emoções”, “a que justifica tanta importância dada, no mundo ocidental, ao relato de crimes, 

acidentes e violência”. Esse fator também explica o porquê de tabloides sensacionalistas 

venderem mais que a imprensa dita tradicional.  

Além disso, esbarramos mais uma vez no “fator verdade”, postulado há tempos: “não é 

tanto a verdade real, mas a ilusão de verdade que está em jogo na retórica das notícias” (VAN 

DIJK, 1988 p.86 ).42 

 Para que o acontecimento exista, segundo Charaudeau (2015), é necessário nomeá-lo. 

Assim, ele “[...] só significa como acontecimento em um discurso.”  Em outras palavras, mortos 

são mortos, mas, para serem “notícia”, é necessário dar nome ao evento, como chacina, 

genocídio ou extermínio.  

Quanto à sua estrutura composicional, o gênero notícia conta com alguns elementos 

razoavelmente estáveis segundo Van Dijk (1988, p. 53-54) dos quais alguns se impõem, tais 

quais a manchete e o lead. Eles funcionam como um resumo inicial que expressa os principais 

tópicos do texto. Apresentados com letras diferenciais ou não, a manchete precede o lead e, 

juntos, eles precedem o restante da notícia e expressam os principais tópicos do texto, ou ainda, 

resumem o texto da notícia e mostram a macroimagem semântica.  

Para o autor, uma notícia também pode ter o episódio, ou seja, a exposição detalhada 

dos principais eventos em contexto ou seus antecedentes. Muitas vezes, isso serve para lembrar 

o leitor do que aconteceu antes. Consequentemente, a depender da gravidade do episódio, ele 

pode se tornar o tópico de nível mais alto a ser expresso na manchete.  

Já as reações verbais podem ser vistas como um caso especial de consequências, pois 

permitem que os jornalistas formulem opiniões que não são necessariamente suas. Elas são 

sinalizadas por nomes ou funções dos participantes da notícia e por citações diretas e indiretas. 

Ademais, dão voz a outras pessoas para firmar a veracidade e credibilidade da notícia. 

Ocupamo-nos disso no subitem 3.4.1, quando tratamos do argumento de autoridade. 

 
42 Tradução nossa: “It is not so much the real truth as the illusion of truth that is at stake in the rhetoric of news” 

(VAN DIJK, 1988, p.86) . 
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 Essa estrutura atende aos leitores, principalmente aos que não têm muito tempo para a 

leitura, pois facilita a seleção do que se deve ler. Obviamente, referimo-nos aos grandes meios 

de comunicação que adotam os manuais de redação e estilo e os seguem à risca. Fora desse 

círculo, podemos nos deparar com notícias de organização, estrutura e estilo diversos. 

Nessa “corrida” pela publicação, “também em função do espaço reduzido, o estilo de 

escrita deve ser muito compacto (com bastante uso de nominalizações e orações relativas) (cf. 

VAN DIJK, 1988, p. 76)”. Além disso,  

 

 

[...] existem restrições de espaço, que exigem um estilo de escrita compacto. Para 

evitar a repetição, as frases são embaladas com muitas informações contidas em 

orações relativas. As proposições completas são simplesmente condensadas em 

nominalizações, que também podem ser usadas para transportar a maior parte das 

pressuposições e uma breve referência de volta a eventos anteriores das notícias 

reais.43 

 

 

Ainda em relação à publicação, há fatores importantes a serem seguidos, como aponta 

Van Dijk (1988, p.76), em relação ao espaço disponível e a escrita. Para o autor,   

 

[...] há evidências empíricas de que a ordem dos elementos sintáticos e a escolha por 

estrutura passiva ou ativas revelam posturas implícitas dos jornais sobre os fatos. Por 

exemplo, quando as autoridades ou as instituições são responsáveis por atos negativos 

há uma tendência de expressá-los sintaticamente como agentes da passiva e não como 

sujeitos sintáticos ativos (id., ibid., 2011, p. 102) 

 

 

 Além da veracidade dos fatos, a notícia precisa se mostrar verdadeira e passar 

credibilidade. Quando pensamos em estratégias de convencimento do leitor, com relação à 

veracidade da notícia, recorremos mais uma vez Van Dijk (1988, pp. 84-85) que aponta algumas 

estratégias que contribuem para isso, quais sejam:  

 
(A) Ênfase na natureza factual dos eventos, por meio de: 

1. Descrições diretas de eventos em andamento. 

2. Uso de evidências de testemunhas oculares próximas. 

3.Uso de evidências de outras fontes confiáveis (autoridades, pessoas respeitáveis, 

profissionais). 

4. Sinais que indicam precisão e exatidão, como números de pessoas, horário em que 

ocorreu o fato, etc. 

5. Usar citações diretas de fontes, especialmente quando envolve opiniões 

 

 (B) Construção de uma forte estrutura relacional para os fatos, por meio de: 

 
43Tradução nossa: Then, there are space constraints, which necessitate compact writing style. To avoid repetition, 

sentences are packed with much information contained in relative clauses. Full propositions are simply condensed 

to nominalizations, which also may be used to carry the bulk of presuppositions and brief back reference to 

previous events of the actual news. (VAN DIJK, 1988, p.76)  
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1. Mencionar eventos anteriores como condições ou causas e descrever ou prever os 

próximos eventos como possíveis ou consequências reais. 

2. Inserindo fatos em modelos de situação bem conhecidos que os tornam 

relativamente familiares, mesmo quando são novos, 

3. Usar scripts e conceitos conhecidos que pertencem a esse script. 

4. Tentar organizar melhor os fatos em estruturas específicas bem conhecidas, por ex. 

narrativas. 

 

 (C) Fornecer informações que também têm dimensões atitudinais e emocionais: 

1. Fatos são melhor representados e memorizados quando envolvem ou despertam 

emoções fortes (se emoções muito fortes estiverem envolvidas, no entanto, pode haver 

desconsideração, supressão e, portanto, descrença dos fatos). 

2. A veracidade dos eventos é aumentada quando opiniões de diferentes origens ou 

ideologias são citadas sobre tais eventos, mas em geral aqueles que são 

ideologicamente próximos receberão atenção primária como possíveis fontes de 

opiniões.44 

 

 

Como já mencionamos neste tópico, há empresas jornalísticas que adotam um manual 

de escrita, que padroniza seu estilo. No entanto, o que realmente determina o estilo de uma 

notícia, de acordo com Alves Filho (2011), é o perfil do interlocutor a quem ela se dirige, o 

tema abordado e o perfil da empresa jornalística. As notícias, de forma geral, tendem a usar as 

características de estilo de comunicação formal. Quando fazem o uso de coloquialismo – isso 

ocorre na fala de entrevistados – eles aparecem entre aspas.  

Além disso, exige-se uma distância entre o escritor e o leitor, ou seja, uma 

impessoalidade na qual não devem aparecer o “eu” referindo-se ao redator, tampouco o “você” 

referindo-se ao leitor. Entretanto, presume-se que o leitor se incorpora ao texto. Já em relação 

 
44 Tradução nossa:  
(A) Emphasize the factual nature of events: 

1. Direct descriptions of ongoing events. 

2. Using evidence from close eyewitnesses. 

3. Using evidence from other reliable sources (authorities, respectable people, professionals). 

4. Signals that indicate precision and exactness such as numbers for persons, time, events, etc. 

5. Using direct quotes from sources, especially when opinions are involved 

 

(B) Build a strong relational stnicture for facts, e.g., by: 

1. Mentioning previous events as conditions or causes and describing or predicting next events as possible or real 

consequences. 

2. Inserting facts into well-known situation models that make them relatively familiar even when they are new, 

3. Using well-known scripts and concepts that belong to that script. 

4. Trying to further organize facts in well-known specific structures, e.g. narratives. 
 

(C) Provide information that also has an attitudinal and emotional dimensions: 

1. Facts are better represented and memorized if they involve or arouse strong emotions (if too strong emotions 

are involved, however, there may be disregard, suppression and hence disbelief of the facts). 

2. The truthfulness of events is enhanced when opinions of different backgrounds or ideologies are quoted about 

such events, but in general those who are ideologically close will be given primary attention as possible sources 

of opinions  
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à assinatura da notícia, “se as notícias são assinadas, não pretendem ser sinais de expressão 

pessoal, mas sim identificações secundárias de uma voz institucional (Lindegren-Lerman, 

1983)” (VAN DIJK, 1988, p.75) Isso também é muito importante para a credibilidade.  

Quanto ao tempo da notícia, temos de levar em conta o tempo da sua produção e o tempo 

de validade. Antes da internet, tínhamos o parâmetro de pensar na notícia sendo do “dia”, pois 

o jornal é sinônimo de notícia, e ele era publicado diariamente. Todavia, após o advento da 

internet, essa máxima já não faz sentido. Em outras palavras,  

 
O tempo de “validade” das notícias tem se encurtado cada vez mais e elas estão 

passando a ser atualizadas minuto a minuto – sua validade agora pode durar efêmeros 

e fugazes minutos. Isso tem feito com que muitos internautas se desinteressem por 

telejornais e jornais impressos, já que o que estes noticiam será visto como velho em 

relação ao que foi acompanhado nos portais on-line (ALVES FILHO, 2011, pp. 102-

103). 

 

 

A velocidade e a quantidade de notícias às quais o leitor é exposto podem trazer 

consequências, pois esse leitor/internauta deseja se atualizar minuto a minuto, o que o leva a 

uma dependência e a uma dificuldade de seleção e de filtro daquilo que realmente é relevante. 

Aqui destacamos que essa pressa do leitor em ter notícias minuto a minuto faz com que os 

meios de produção de notícias queiram acelerar o processo de publicação. Consequentemente, 

isso pode ocasionar muitas atualizações da notícia ou desinformações, devido à falta de tempo 

hábil para a checagem adequada dos fatos.   

Para Charaudeau (2015, p.133), o tempo da notícia pode ser representado levando em 

consideração os dois lados opostos da cadeia temporal: instante do surgimento do 

acontecimento>instante de produção midiática>instante de saída do produto midiático> 

instante do consumo da notícia. Do surgimento do acontecimento até sua chegada ao leitor, 

deve-se levar o menor tempo possível. Além disso, depois que a notícia já se constitui uma 

materialidade linguística e discursiva, ocorre o mesmo processo: ela se torna obsoleta muito 

rapidamente.  

 

O tempo só se impõe ao homem através do filtro de seu imaginário e para as mídias, 

através do imaginário da urgência. Urgência na transmissão da informação que faz 

com que, uma vez concluído o ato, produz-se um vazio que deve ser preenchido o 

mais rapidamente possível por uma outra urgência; assim, de vazios em urgências 

constrói-se atualidade com uma sucessão de notícias novas, num avançar sem fim, e 

mesmo por antecipação. (id., ibid., p. 134)  

 

 

Com relação à credibilidade, uma estratégia adotada é deslocar o repórter para o local 

do fato ou entrevistar uma testemunha do acontecimento. Segundo Charaudeau (ibid., p.135), 
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O afastamento espacial do acontecimento obriga a instância midiática a se dotar de 

meios para descobri-lo e alcançá-lo. Ela o faz utilizando as indústrias dos serviços de 

informação (agências), mantendo pelo mundo uma rede de colaboradores 

(correspondentes), solicitando informações da parte de diversas instituições ou de 

grupos sociais (fontes oficiais ou oficiosas), apelando para todo tipo de testemunhas.  

 

Assim, por não poder expressar seu ponto de vista, o redator seleciona pontos de vista 

de testemunhas. No entanto, o seu ponto de vista pode aparecer implicitamente na seleção 

hierárquica das vozes que comporão o texto por ele escrito.  

A instância midiática, por sua vez, não pode inventar as notícias. Por essa razão, ela faz 

o uso de fontes, que podem ser identificadas como internas às mídias ou externas às mídias e, 

ainda, internas ou externas aos organismos de informação. 

 

Quadro 2 - A identificação das fontes, segundo Charaudeau, 2015 

A identificação das fontes 

“INT. MÍDIAS” “EXT. MÍDIAS” 

“int.org.info” 

• Corresponden

tes 

• Enviados 

especiais 

• Arquivos 

próprios 

“ext.org.info” 

• Agências e 

indústrias de 

serviço 

• Outras 

mídias 

 

“institucional”  

(oficiais/oficiosas) 

• Estado-Governo 

• Administrações 

• Org. sociais 

(partidos, 

sindicatos) 

• Políticos  

(representantes 

sociais) 

“não institucional 

• Testemunhas  

• Especialistas 

• Representantes 

(corpos 

profissionais) 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2015 

 

O acesso ao máximo de fontes possíveis, bem como sua verificação e apresentação são 

de responsabilidade da instância de produção. Para apresentar as fontes, ainda conforme 

Charaudeau (2015), o primeiro item “é querer fazê-lo”. Depois, deve-se fornecer a origem das 

fontes e identificá-las pelo nome, status, função ou organismo de informação a que pertencem. 

Quanto ao modo de nomeação da fonte, o autor classifica-o em dois: o modo de denominação 

e a modalidade de enunciação. Para ele, cada um pode ser entendido da seguinte maneira:  

a) O modo de denominação – a fonte pode ser identificada por: nome da pessoa 

(Thiago), nome da instituição (o MEC), marcas de deferência (o senhor Fulano de Tal) ou 
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não (Fulano de Tal) de maneira direta (o governo) ou indireta (o Palácio do Planalto), 

expressando uma familiaridade maior ou menor; o título da pessoa – mais o nome da pessoa 

ou a marca de deferência – (o presidente da República ou senhor Emmanuel Macron, o 

Presidente da República) marca autoridade e prestígio; a função que assinala a tecnicidade da 

fonte e se confunde com o status profissional muitas vezes (o perito, o cientista, o especialista, 

professor) ou denominação vaga quando busca preservar o anonimato ou ignora sua identidade 

(fonte bem informada, a oposição). 

b) A modalidade de enunciação – pode ser expressa por verbos de modalidade (diz, 

declara, faz saber, afirma, indica, anuncia, expõe) cujo semantismo é mais ou menos revelador 

da atitude da instância de enunciação com relação à fonte original do que é relatado45, por meio 

de locuções (segundo, de acordo com, na opinião) ou do emprego do condicional. Trata-se de 

procedimentos que indicam uma distância com relação ao valor de verdade da informação 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 149) 

Esse processo de identificação e apresentação das fontes fica a critério da instância de 

produção, mas sabemos que, para o leitor, a fonte é essencial para dar credibilidade, 

principalmente em tempos de desinformação como os vividos atualmente.  

 

A instância de produção pode cumprir ou não as exigências de identificação (fontes e 

signatários), do mesmo modo que pode escolher os modos de identificação (nome 

próprio/nome comum e diversas modalidades).Tais fatores influem na credibilidade, 

produzindo efeitos diversos: efeito de evidências quando a fonte não é citada, mas 

com o risco de prejudicar a instância de informação se o receptor quiser saber de onde 

vem a informação sem obter resposta; efeito de verdade e de seriedade profissional se 

a fonte é identificada com precisão ou se é identificada com prudência sob o modo de 

provisório, da espera de verificação; efeito de suspeita, se a identificação se faz de 

maneira vaga, anônima ou indireta (id., ibid., p. 149). 

 

Em relação às estratégias de seleção dos fatos que se tornam notícia, como vimos, há 

uma obsessão pelo presente, há a necessidade de uma agilidade para noticiar o fato o mais 

rápido possível. E para que esse acontecimento se torne notícia, é essencial compreendermos o 

que vem a ser o fato relatado, o dito relatado e o discurso relatado:  

 

[...] o acontecimento relatado compreende fatos e ditos. Fatos que têm relação por um 

lado, com o comportamento dos indivíduos. Ditos que têm relação com 

pronunciamentos diversos, pronunciamentos que ora adquirem valor de testemunho, 

ora de decisão, ora de reação etc (id., ibid., p.152). 

 

Sendo assim, a notícia toma forma por meio de um fato que pode ocorrer com um sujeito 

e que, muitas vezes, pode ser banal – ao tratar de figura pública – ou inusitado – ao tratar de 

 
45Tratamos deste assunto mais detalhadamente nos itens sobre verbos dicendi e relato de acontecimento 
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sujeitos desconhecidos. Além disso, pode se dar por meio de ditos, que podem partir de figura 

pública com posicionamento de autoridade, ou de uma pessoa desconhecida como testemunha 

do que presenciou. 

Logo, pode-se perceber que a construção da notícia, muitas vezes, está atrelada à palavra 

do outro. Sendo assim, na sua constituição, há dialogismo: 

 

A palavra do outro está sempre presente em todo ato de enunciação de um sujeito 

falante, instituindo um “dialogismo” permanente entre o outro e o sujeito que fala, 

fazendo de todo discurso um discurso heterogêneo por definição, uma vez que se 

compõe frequentemente “dos traços de enunciações do outro. A palavra do outro 

aparece, entretanto, sob diferentes formas, de maneira mais ou menos explícita, com 

significações diversas, daí por que seja necessário distinguir diferentes tipos de 

heterogeneidade, dentre os quais o “discurso relatado” (id., ibid., p.161). 

 

De forma explícita ou implícita, a palavra do outro sempre aparece no discurso relatado, 

seja pelo encaixe de um dito num outro dito, seja pela manifestação da heterogeneidade do 

discurso. “Essa heterogeneidade está marcada por índices que indicam que uma parte, pelo 

menos, do que é dito, deve ser atribuída a um locutor diferente daquele que fala” (id., ibid., 

2015, p.162). 

“O discurso relatado se constrói ao término de uma dupla operação de 

reconstrução/desconstrução. De reconstrução, porque se trata de tomar um dito para reintegrá-

lo a um novo ato de enunciação, passando esse dito a depender do locutor-relator” (id., ibid., p. 

163). A palavra do outro aparece no discurso como artifício para marcar a autenticidade ou 

autoridade da fonte.  

O problema do discurso relatado é a fidelidade quanto à maneira de relatar a palavra do 

outro. Para Charaudeau (ibid., p. 172), na maior parte do tempo, o locutor-relator opera, de 

maneira consciente ou não, transformações no dito de origem. Assim, essas transformações 

revelam um posicionamento do locutor-relator, quer sejam voluntárias, quer não. Os diferentes 

casos de intervenções dos locutor-relator são: intervenção nas palavras do enunciado de origem; 

intervenção nas palavras da enunciação de origem; e intervenção na significação enunciativa 

da declaração de origem, transformando o dito em ação de dizer, e o locutor de origem em 

agente dessa ação. 

 

3.4 O contrato de comunicação 

  

No capítulo 1, deixamos claro que adotaremos o termo “desinformação” para nos 

referirmos às fake news. Por essa razão, faz-se necessário tratar, ainda que brevemente, do 

conceito de informação.  
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Para Charaudeau (ibid.), há dois tipos de informação: o primeiro concerne à informação 

que foi pedida, por exemplo, quando um indivíduo pergunta que horas são. O segundo se 

relaciona à informação que não foi pedida; nesse caso, o informador o faz por vontade própria 

ou por obrigação.  

Ainda no segundo tipo, o informador avisa ao informado sobre algo que julga como 

ameaça à pessoa ou de interesse dela. Isso estabelece, entre ambos, um vínculo que pode 

caracterizá-los como aliados, bem como colocar o informado na posição de devedor daquele 

que informa. Além disso, o informador pode fazer por interesse pessoal, o que poderia 

“despertar suspeita: informar poderia corresponder a uma estratégia de despistamento (fazer 

crer na importância de uma notícia para não abordar certos temas de discussão) ou mesmo de 

intoxicação (vazamento proposital de informações) ou de barrigas (plantar uma notícia falsa)” 

(id., ibid., p. 51). 

Partindo dessa premissa, devemos refletir sobre quem seriam essas pessoas que 

informam. Segundo Charaudeau (ibid., p.52),  

 
o crédito que se pode dar a uma informação depende tanto da posição social do 

informador, do papel que ele desempenha na situação de troca, de sua 

representatividade para com o grupo de que é porta-voz, quanto do grau de 

engajamento que manifesta com relação à informação transmitida. 

 

 

 O informador ou a pessoa que informa é um recurso que contribui para a credibilidade 

e para o alcance da visada da informação, da qual também tratamos no subitem argumento de 

autoridade. Ainda segundo Charaudeau (ibid., pp.52-53), há 4 tipos de informadores:  

 

 

1) O informador tem notoriedade: essa posição pode produzir um efeito duplo. Em 

verdade, toda a pessoa que tem notoriedade é uma pessoa pública, e por isso sua 

posição social exige que o informador nessa condição não esconde informações de 

utilidade pública - o que lhe confere certa autoridade e faz com que, quando ele 

informa, o que diz pode ser considerado digno de fé. Entretanto, por outro lado, por 

conta dessa posição, pode-se atribuir-lhe intenções manipuladoras, que fazem com 

que o que ele disser seja, ao contrário, suspeito pela pelas razões táticas equivocadas 

anteriormente. Pode acontecer também que essa notoriedade esteja ligada a certas 

profissões, às quais se dá um crédito natural.  

2) O informador é uma testemunha: ele desempenha o papel de “portador da 

verdade” na medida em que sua fala não tem outro objetivo a não ser de dizer o que 

viu e ouviu. É por isso que é tão solicitado. Diferentemente do que ocorre com a 

notoriedade, ele não é suspeito de utilizar alguma estratégia de ocultamento, pois ele 

é considerado completamente em ingênuo, isso é, desprovido de qualquer tipo de 

cálculo, quanto à utilização do seu testemunho: ele só poderia dizer a verdade, a menos 

que ele seja manipulado ou que produza voluntariamente um falso testemunho.  

3) O informador é plural: trata-se do caso em que a informação emana de várias 

fontes, de vários informadores. Nesse caso, ou as informações convergem em seu 

valor de testemunho ou de opinião, e com isso a pluralidade desempenha um papel de 
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esforço, de confirmação da verdade, ou as informações divergentes, se opõem, e a 

pluralidade promove o confronto de testemunhos de opiniões contrárias que devem 

permitir ao sujeito que se informa construir sua própria verdade consensual.  

4) O informador é um organismo especializado: é o caso de todos os centros 

institucionais encarregados de reconhecer e estocar informações, sendo, em princípio, 

os menos suspeitos de estratégias manipuladoras. É claro que todo organismo 

especializado é suscetível de tirar benefício da sua atividade, mas por sua finalidade 

de instaurar se como lugar patrimonial, isto é, como lugar-espelho das produções da 

sociedade para a própria sociedade, a informação que colocam à disposição apresenta-

se como digna de fé.  

 

 Outro fator que se faz presente a esses diferentes stati de informadores é o grau de 

engajamento deles. Para Charaudeau (ibid., p.54) “trata-se de uma atitude psicológica da parte 

do informador que teria interesse no valor de verdade da informação que transmite, o que o 

levaria a defendê-la ou criticá-la de maneira parcial”. Também devemos perceber que, para que 

essa atitude produza efeito sobre quem recebe a informação, é preciso também marcá-la 

discursivamente. Desse modo,  

 

• O informador não explicita seu engajamento: a informação é dada como é 

evidente, sem contestação possível. Essa posição de apagamento do sujeito e de 

aparente neutralidade do engajamento produz efeito de objetivação e de autenticação. 

O sujeito que fala traz uma informação como se a verdade não pertencesse a ele e só 

dependesse de si mesma. É uma das características do discurso populista. Mas basta 

que se possa provar a falsidade da informação para que o informador seja 

desacreditado e taxado de mistificador.  

• O informador explicita seu engajamento sob o modo de convicção, afirmando 

a confiança que deposita em sua fonte. A informação produz, então, efeito paradoxal: 

o informador, compreendendo-se com o valor de verdade da sua informação insiste 

em manifestar sua adesão e sua sinceridade, mas, ao mesmo tempo, seu engajamento 

aponta para uma convicção que lhe é própria, e não para a evidência de seu dizer. 

Basta que se possa taxá-lo de ignorância ou de ingenuidade para que a explicitação do 

seu engajamento se volte contra ele, fazendo desmoronar todo o valor de verdade do 

seu dizer.  

• O informador explicita seu engajamento, mas dessa vez sob o modo da 

distância, expressando reserva, dúvida, hipótese, e mesmo suspeita. Produz-se então 

outro efeito paradoxal: o valor da verdade da informação fica atenuado, mas a 

explicitação do posicionamento prudente do informador lhe confere crédito, o torna 

digno de fé, e permite considerar a informação como provisoriamente verdadeira, até 

prova em contrário. Assim, os dois interlocutores estão uma posição de ponderação, 

de exame de verdade, de verificação de plausibilidade (id., ibid., pp.54-55).  

 

 

Como já dissemos, as desinformações apresentam informações falsas ou distorcidas de 

grande poder de persuasão e que, via de regra, envolvem algum benefício financeiro, 

considerando o valor recebido a cada click ou compartilhamento. Ademais, em comparação 

com o contrato de comunicação proposto por Charaudeau (ibid.), podemos dizer que as 

“notícias falsas” se valem de técnicas muito semelhantes às do texto jornalístico.  

O discurso, assim como outras instâncias da sociedade, é uma troca de interesses. 

Charaudeau (ibid., p.67), diz que “todo discurso depende, para a construção de seu interesse 
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social, das condições específicas da situação de troca na qual ele surge [...] com restrições de 

espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que 

constitui o seu valor simbólico”. Nesse caso, ocorre um simulacro de encenação entre locutor 

e interlocutor e, para isso, cada um deve saber suas posições e suas falas. Ainda segundo o autor, 

isso seria “o quadro de referência ao qual se reportam os indivíduos de uma comunidade social 

quando iniciam uma comunicação” (ibid, p.67). 

Segundo Marta Ferreira (2021, p.6), apoiada, em Charaudeau (2015) o quadro de 

referência  

 

[...] é o que nos permite avaliar o teor de uma fala, atribuir valor ou sentido aos atos 

de linguagem, e esse enquadramento possibilita influenciar, agredir, seduzir por meio 

das palavras. Desse modo, locutor e interlocutor devem ter consciência um do outro e 

ter restrições, ou seja, condições mínimas necessárias para entender o ato da 

linguagem e que ela ocorra.  

 

 Nesse processo, o locutor deve presumir que o(s) interlocutor(es) está (ão) cientes dessas 

restrições. A esse fenômeno dá-se o nome de “cointencionalidade”, ou seja, um reconhecimento 

mútuo das restrições, "algum tipo de acordo prévio" que faz parte do contrato de comunicação. 

Nos dizeres de Charaudeau (ibid., p.68), “toda troca linguageira se realiza num quadro de 

cointencionalidade, cuja garantia são as restrições da situação de comunicação”. 

O autor classifica como dados externos as características próprias à situação de troca e 

como dados internos as características discursivas. Os dados externos são compostos por regras 

de comportamento pessoal em um determinado campo de prática social. Ademais, eles estão 

dispostos em quatro categorias: 

• Condição de identidade – “a identidade dos parceiros engajados na troca é a condição 

que requer que todo ato de linguagem dependa dos sujeitos que aí se acham inscritos” 

(CHARAUDEAU, ibid., p.68). Pressupõe a relação entre os interlocutores, com base nos papéis 

desempenhados por eles. Além de detectar o estado afetivo do parceiro, é importante detectar 

idade, sexo, raça e características de personalidade que refletem o status social, econômico e 

cultural. 

• Condição de finalidade – “a finalidade é a condição que requer que todo ato de 

linguagem seja ordenado em função de um objetivo” ou seja, “estamos aqui para dizer o quê?” 

(ibid., p.69). Dá-se de quatro formas:  

a) A prescritiva - “fazer fazer", ou seja, querer levar o interlocutor a agir de 

determinada forma;  



92 
 

b) A informativa – “fazer saber”, isto é, divulgar um conhecimento a alguém que, em 

tese, não tenha esse conhecimento;  

c) A incitativa - “fazer crer ", ou seja, levar o interlocutor a pensar que aquilo que foi 

dito é correto ou pode ser verdade;  

d) A visada do páthos - “fazer sentir”, produzir uma emoção no outro, isto é, causar-

lhe emoções agradáveis ou desagradáveis.  

• Condição de propósito – define-se por meio da resposta à pergunta “do que se trata”. 

Em outras palavras, cada ato comunicativo precisa ser construído com base em um domínio de 

conhecimento, isto é, um modo de enquadrar o mundo em “universos de discursos 

tematizados”. 

• Condição de dispositivo – o comportamento de comunicação é construído de uma 

forma específica, conforme o ambiente em que o comportamento de comunicação se 

desenvolve. Define-se por meio das respostas às seguintes questões: “em que ambiente se 

inscreve o ato de comunicação, que lugares físicos são ocupados pelos parceiros, que canal de 

transmissão é utilizado?”. Em alguns casos, este ponto é levado em conta na hora da estratégica 

cênica. 

Quanto aos dados internos, eles concernem aos recursos discursivos que nos permitem 

responder à pergunta "como dizer?”. Baseiam-se na descrição das restrições situacionais, para 

compreender o comportamento do interlocutor, a forma de falar, o papel da linguagem que se 

deve assumir e a forma verbal (ou icônica) que se deve utilizar. Nesse sentido, podemos 

considerar a existência de espaços, a saber: 

a) Espaço de locução - o espaço em que o interlocutor precisa resolver o problema da 

"tomada da palavra", impor-se como a pessoa que fala e, ao mesmo tempo, identificar 

a pessoa a quem se dirige. 

b) Espaço de relação - nesse espaço, o sujeito falante estabelece uma relação de força ou 

aliança, tolerância, agressão, inclusão ou exclusão como o interlocutor. 

c) Espaço de tematização – nele, o sujeito não deve apenas se posicionar em relação ao 

sujeito imposto pelo contrato, mas também deve escolher a forma de intervenção e a 

forma específica de organização do discurso (descritiva, narrativa, argumentativa) para 

discussão. 

Para Charaudeau (2015, p.87), no contrato de comunicação, há uma tensão entre duas 

visadas. O autor diz que a “visada de fazer saber ou visada da informação [...] “está ligada à 

verdade, a qual supõe que o mundo tem uma existência em si e seja reportado com seriedade 

numa cena de significação credível”., ao passo que a “visada de fazer sentir ou visada da 
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captação [...] deveria ser secundária em tal contrato, pois é contrária à precedente”. 

 
 

Mesmo sabendo que o discurso de informação se sustenta numa forte tensão do lado 

da captação, não seria aceitável, sob o ângulo das representações sociais, que esta se 

exercesse em detrimento do fazer saber, embora isso seja perfeitamente aceito para o 

discurso publicitário. O jogo de mascaramento de uma visada pela outra é inverso nos 

dois contratos; cada um deles tira sua legitimidade da visada oposta: o contrato 

midiático da visada de informação, o contrato publicitário da visada de captação (id., 

ibid., p.87).  

 

3.4.1 Visada da informação 

 

A visada de informação consiste em fazer saber ao cidadão o que aconteceu ou que está 

acontecendo no mundo da vida social. A instância midiática tenta realizar essa visada por meio 

de dois tipos de atividades línguajeiras: a descrição-narração, para reportar os fatos do mundo; 

e a explicação, para esclarecer o destinatário da informação sobre as causas e as consequências 

do surgimento desses fatos.  

Nesse ponto, é importante destacar a relação entre a visada da informação e a verdade, 

termo que trabalhamos no capítulo 1, no discurso da informação. No entanto, não se trata da 

verdade em si, mas da verdade ligada à maneira de reportar os fatos. Em outras palavras, o que 

está em jogo não são as condições de emergência da verdade, mas sim as condições de 

veracidade. À instância midiática cabe autenticar os fatos, descrevê-los de maneira verossímil, 

sugerir as causas e justificar as explicações dadas (CHARAUDEAU, 2015, p.88).   

Tratar da verdade não é uma tarefa simples. O ponto de vista exposto aqui não será 

filosófico, mas linguístico, pois liga-se, de maneira intrínseca, à problemática do verdadeiro e 

do falso à linguagem, numa perspectiva construtivista. Assim, segundo Charaudeau (ibid), “o 

verdadeiro e o falso como noções remetendo a uma realidade ontológica não pertencem a uma 

problemática linguística”. Entretanto, a busca por significar o verdadeiro ou significar o falso, 

isto é, produzir um valor de verdadeiro ou de falso por meio do discurso acha-se no próprio 

discurso.  

O que é verdade ou falso, nessa perspectiva, é designado por Charaudeau (ibid) da 

seguinte forma:  

 

O verdadeiro seria dizer o que é exato/o falso seria dizer o erro; o verdadeiro seria 

dizer o que aconteceu/o falso seria inventar o que não aconteceu; o verdadeiro seria 

dizer a intenção oculta/o falso seria mascarar a intenção (mentira ou segredo); enfim, 

o verdadeiro seria fornecer a prova das explicações/o falso seria fornecer explicações 

sem prova. p. 88  
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Na dualidade entre a “verdade e o falso”, o teórico apresenta alguns pontos que nos 

possibilitam reconhecer não as condições de verdade, mas a autenticidade dos fatos em relação 

às condições de veracidade, pois, no discurso da informação, “não se trata da verdade em si, 

mas da verdade ligada à maneira de reportar os fatos”. O primeiro ponto corresponde a “Dizer 

o exato”. Isso significa que há coincidência entre o que é dito e os fatos do mundo exterior à 

linguagem. Para tanto, sugerir causas e justificar as explicações dadas são recursos utilizados, 

ao passo que “dizer o erro” impossibilita a verificar a coincidência.  

Outro ponto seria “autenticar”, ou seja, que consiste em fazer crer na coincidência, sem 

filtragem nem falsas aparências, entre o que é dito e os fatos descritos. Nesse caso, seria possível 

atingir idealmente essa forma de verdade, por meio de uma “designação”. Um exemplo são as 

fotografias, recurso utilizado para dar a ilusão de verossimilhança.  

Ademais, deve-se “dizer o que aconteceu”. Em outras palavras, não há coincidência 

temporal entre o dito e o fato, e o relato instaurado entre os interlocutores só pode ser de 

reconstituição e, para tanto, utilizam-se imagens, testemunhos e tecnologia.  

Quanto a “dizer a intenção”, significa que aquilo que é dito corresponde ao que é 

pensado. Supõe-se, então, que se instaure uma relação de transparência entre o que é enunciado 

e o que pensa o sujeito que fala. Os procedimentos utilizados são entrevistas, debates, 

acompanhamentos de investigações ou pesquisas.  

Por fim, “fornecer a prova” - não significa mais reportar fatos, mas extrair deles a sua 

a razão de ser, por meio de provas o mais incontestáveis possível. Os procedimentos utilizados 

são a análise feitas por peritos, as falas de especialistas trazendo provas científicas, 

investigações ou imagens (CHARAUDEAU, 2015, pp.88-90).  

 

3.4.2 Visada de captação 

 

 

 Como já dissemos, o propósito da visada da informação é informar. No entanto, ela é 

mobilizada pela visada de captação, que busca seduzir o leitor.  

 

 

A instância midiática ao mesmo tempo que tem que se mostrar credível, precisa 

também ter a maioria do público, ou seja, manter sua concorrência com os demais 

organismos de informação. A visada de captação tem por propósito persuadir, seduzir 

o parceiro da troca. Assim a mídia “encontra-se engajada na busca do maior número 

de cidadãos consumidores de informação. Mas quanto maior for o número a atingir, 

principalmente quando não são cativos a priori, menos os meios para atingi-los 

dependem de uma atitude racionalizante (id., ibid., p.91). 
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 No caso das desinformações, a visada de captação se torna essencial, pois funciona 

como um chamariz para que a visada da informação ocorra. Ela desempenha a função de trazer 

as emoções e a sensibilização, que são alguns dos fatores que levam ao efeito de verdade das 

desinformações: “a instância midiática -se, então “condenada” a procurar emocionar seu 

público, a mobilizar sua afetividade, a fim de desencadear o interesse e a paixão pela informação 

que lhe é transmitida. (id., ibid., 2015, p. 92). 

O efeito acha produzido por essa visada de captação está em extremo oposto ao efeito 

de racionalidade que deveria direcionar a visada da informação, ou seja, à ciência cabe a 

informação, ao passo que à publicidade cabe a captação. No caso das desinformações, ambas 

se juntam.  

 

3.5 As emoções no discurso  

 

 

Ao fazermos a leitura de algumas desinformações, percebemos que muitas delas 

apresentam grande apelo emocional, com vista a convencer o leitor, seja a compartilhá-las nas 

redes sociais, seja a acreditar naquilo que lê. Para Charaudeau (2015), nas mídias tradicionais, 

como já visto nesse trabalho, o contrato de informação midiática tem por fundamento o “fazer 

saber, que deve buscar um grau zero de espetacularização da informação, para satisfazer o 

princípio de seriedade ao produzir efeitos de credibilidade”. Além disso, ele também se baseia 

no “fazer sentir, que deve fazer escolhas estratégicas apropriadas à encenação da informação 

para satisfazer o princípio de emoção ao produzir efeitos de dramatização” (id., ibid., p.92).  

As emoções duelam, nos discursos, com a razão. Segundo Mendes (2010, p.7), “a razão 

e a emoção no discurso não podem ser vistas como excludentes, [...] estas duas dimensões são 

amalgamadas no discurso”. Ainda para a autora, podem ter maior ou menor grau de 

“objetividade/razão” ou de “subjetividade/emoção”, a depender das finalidades patêmicas 

objetivadas pelo “eu” comunicante. Assim, tudo depende de qual encenação patêmica se 

pretende mostrar no discurso. 

No que concerne à denominação das emoções, Charaudeau (2010) a elas se refere 

usando os termos “pathos”, “patêmico” e “patemização”. Para ele, isso permite aproximar a AD 

e a Retórica que, desde Aristóteles, trata os discursos em perspectiva que geram efeitos. Ao 

mesmo tempo, isso permite dissociar a AD, quando necessário, da psicologia e da sociologia.  

Assim, a patemização é um efeito visado que não pode ser visto na linguagem, isto é, 

não há marcas específicas. De acordo com Charaudeau (ibid., p.34), as palavras e os fatos não 
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emocionam da mesma maneira:  

 

A análise do discurso não pode se interessar pela emoção como realidade manifesta, 

vivenciada por um sujeito. Ela não possui os meios metodológicos. Em contrapartida, 

ela pode tentar estudar o processo discursivo pelo qual a emoção pode ser 

estabelecida, ou seja, tratá-la como um efeito visado (ou suposto), sem nunca ter a 

garantia sobre o efeito produzido.  

 

 

 Além disso, não podemos ignorar o fato de que “um efeito patêmico tem por objetivo 

engajar a instância da recepção num tipo de performance possível no mundo dos afetos, gerando 

ou não um posicionamento[...]” (MENDES, 2010, p. 10). 

Ao tratar das emoções, podemos pensar que elas se manifestam quando provocadas 

fisiologicamente, e até mesmo o caráter do indivíduo pode ser fator desencadeador delas. 

Portanto, percebe-se que, ao analisar as emoções, os estudos “estão centrados no indivíduo e 

propõem explicações causais sobre seu comportamento, seja ele fisiológico ou psíquico” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 24) 

Para nosso estudo, convém entender as emoções no discurso. Charaudeau (ibid., p.26) 

diz que, mesmo distinguindo a noção de emoções da psicologia e da sociologia, a AD precisa 

delas “na medida em que suas análises evidenciam os mecanismos de intencionalidade do 

sujeito, os da interação social e a maneira como as representações sociais se constituem”. Logo, 

há a necessidade de uma interdisciplinaridade, pois a emoção encontra-se no centro desses 

diferentes mecanismos.  

Nesse sentido, o autor define os pontos essenciais para o tratamento discursivo das 

emoções. A intencionalidade acontece pelo fato das emoções “se manifestarem em um sujeito 

‘a propósito’ de algo que ele representa para si que elas podem ser nomeadas de intencionais” 

(id., ibid., 2010, p.28). Além disso, testifica:  

 

A compaixão ou o ódio que manifestam em um sujeito não é o simples resultado de 

uma pulsão, não se mensura somente por uma sensação de torpor, por elevada 

adrenalina; ela é vivenciada pela representação de um objeto que afeta o sujeito ou 

que ele procura combater. Isso alarga o conceito de “estados intencionais”: possuem 

particularidades intelectuais e emocionais, e todos são, ao mesmo tempo, exógenos 

(remetem a um objetivo externo para o qual são orientados) e endógenos (imaginados 

pelo próprio sujeito, que, de maneira reflexiva, constrói sua própria representação 

desse objeto) (id., ibid., p. 28). 

 

 

 Um ponto importante é que as emoções constam em um quadro de racionalidade, o que 

não é suficiente para explicar sua especificidade, pois tudo está centrado no sujeito, na avaliação 

e no posicionamento que ele tem diante do saber para exprimir ou não a emoção. Afinal, é algo 

a que o locutor visa, mas não se sabe se conseguirá atingir. Ainda conforme Charaudeau (ibid., 
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p.28), 

O fato das emoções se inscreverem em um quadro de racionalidade não basta para 

explicar sua especificidade. Não basta somente que o sujeito deva perceber algo, não 

basta somente que este algo deva ser acompanhado de uma informação, ou seja, de 

um saber, mas é também necessário que o sujeito possa avaliar este saber, possa se 

posicionar em relação a este saber para poder vivenciar ou exprimir a emoção.  

 

 

Outro ponto a ser destacado é que as emoções estão ligadas a saberes e crenças. 

Charaudeau (2010) recorre a Elster (1995, p.35) a fim apresentar as duas características desse 

tipo de saber:  

1) ele se estrutura em torno de valores polarizados; 

2) esses valores não devem ser verdadeiros, visto que são dependentes da subjetividade 

do indivíduo. Assim, eles têm simplesmente necessidade de serem construídos por esse 

indivíduo. Trata-se de um saber de crença que se opõe a um saber de conhecimento, baseado 

em critérios de verdade externos ao sujeito.  

As crenças e emoções estão interligadas, independentemente da posição tomada: 

“qualquer modificação de uma crença leva a uma modificação de emoção (por exemplo, a 

humilhação); qualquer modificação de emoção leva a um deslocamento da crença (por 

exemplo, a indignação)”. O inverso também pode ocorrer, ou seja, “qualquer desaparecimento 

de emoção em uma circunstância socialmente esperada leva, por fim, a uma modificação das 

crenças” (CHARAUDEAU, 2010, p.29). 

Para Charaudeau (ibid., p.30), se definirmos as emoções são como “estados mentais 

intencionais que se apóiam em crenças, podemos, então, dizer que esta noção se inscreve numa 

problemática da representação”. Ao apresentar as representações, o autor as classifica em 

“patêmicas” e “sociodiscursivas”: 

 

Representação patêmica - quando ela descreve uma situação a propósito da qual um 

julgamento de valor coletivamente compartilhado – e, por conseguinte, instituído em 

norma social – questiona um actante que acredita ser beneficiário ou vítima, e ao qual 

o sujeito da representação se encontra ligado de uma maneira ou de outra [...] a relação 

patêmica engaja o sujeito em um comportamento reacional segundo as normas sociais 

às quais ele está ligado, as que ele interiorizou ou as que permanecem nas suas 

representações. 

[...] 

Representações sociodiscursivas - quando o processo de configuração simbolizante 

do mundo se faz por meio de um sistema de signos. Não signos isolados, mas 

enunciados que significam os fatos e os gestos dos seres do mundo. Esses enunciados, 

não sendo produzidos arbitrariamente por qualquer um em qualquer ocasião, 

testemunham, ao mesmo tempo, como já disse anteriormente, a maneira como o 

mundo é percebido por sujeitos que vivem em comunidade, os valores que eles 

atribuem aos fenômenos percebidos, e o que são os próprios sujeitos. Esses 

enunciados circulam na comunidade social, tornam-se objeto de partilha e contribuem 

para constituir um saber de comum e, particularmente, um saber de crenças. 



98 
 

Reservarei, assim, a qualificação “sociodiscursiva” para as representações que 

implicam o sujeito, os engajam em uma tomada de posição no que diz respeito aos 

valores, em posição aos saberes de conhecimento que lhe são exteriores, não lhe 

pertencem, vêm até ele e não o implicam (id., ibid., p.31-32). 

 

 

 Quando se abordam as emoções de maneira discursiva, deparamo-nos com três 

problemas. São eles: 

1) Há palavras que descrevem de maneira transparente as emoções, como “indignação”, 

mas sua aparição não significa que o sujeito que emprega as sinta como emoções, 

tampouco que elas produzirão um efeito patêmico; 

2) Há palavras que não descrevem as emoções, embora sejam “boas candidatas” ao seu 

desencadeamento, por exemplo: “assassino” ou “vítimas”. São susceptíveis de nos levar 

a um universo patêmico. 

3) E há, ainda, enunciados que não comportam palavras patemizantes e que, no entanto, 

são susceptíveis de produzir efeito patêmico, desde que tenhamos conhecimento da 

situação. Um exemplo seria a expressão “Basta” (id., ibid., 2010, p.38). 

Na construção discursiva, os efeitos intencionais objetivados vão depender da inferência 

no ato de comunicação, bem como do conhecimento da situação de enunciação, por parte dos 

parceiros. Ademais, o efeito e a intensidade dependem da relação identitária e do jogo 

interlocutório entre os participantes. Nesse sentido, dependem da relação que supostamente une 

o destinatário à situação descrita e aos protagonistas. O que o interlocutor possivelmente 

objetiva e o que se alcança de efeitos patêmicos, não se sabe. Não há como identificar nem 

mesmo até que ponto podem ou não ser verdadeira as emoções, já que a pessoa pode controlá-

las ou jogar com elas.  

 

3.6 Argumento de autoridade 

 

Segundo Luiz Antônio Ferreira (2010, p.13), “agimos retoricamente quando nos 

valemos do discurso para descrever, explicar e justificar nossa opinião com o objetivo de levar o 

outro a aceitar nossa posição”. Em busca de defender um ponto de vista, faz-se uso de técnicas 

de argumentação, dentre as quais se destaca o argumento de autoridade, cujo objetivo é atribuir 

o discurso a autoridades, especialistas ou instituições com competência reconhecida, em busca 

de passar credibilidade e de adquirir a adesão do público a determinado ponto de vista.  

Assim, pensando nessas “vozes” acionadas no discurso, recorremos a Koch (2014 

[1982], p.103) que, com base em Ducrot e Vogt (1980), define a polifonia como “a incorporação 

que o locutor faz ao seu discurso de asserções atribuídas a outros enunciadores ou personagens 
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discursivos – ao (s) interlocutor (es), a terceiros ou a opiniões públicas em geral. [...] assim, o 

coro de vozes que se manifesta normalmente no discurso”. Essa orquestração de vozes causa uma 

fusão de pensamentos, a ponto de não ser possível separá-los completamente.   

Essa junção das vozes possibilita ao locutor se eximir da responsabilidade do discurso 

proferido. Para Ducrot (1980), como também para Vogt (1980), apud Koch (2014 [1982], p.105), 

“[...] a polifonia é um fato constante no discurso, que oferece ao locutor a possibilidade de tirar 

conseqüências de uma asserção cuja responsabilidade não assume diretamente, atribuindo-a a um 

enunciador estranho”.  

Ao focarmos na argumentação, percebemos a importância da polifonia na argumentação 

por autoridade, designação dada por Ducrot, segundo o qual se utiliza, a propósito de uma 

proposição P, um argumento de autoridade, quando ao mesmo tempo:  

 

a) indica-se que P já foi, é atualmente, ou poderia ser objeto de uma asserção;  

b) apresenta-se esse fato como se valorizando a proposição P, como se a reforçasse, 

lhe ajuntasse um peso particular (DUCROT, 1987 [1984], p.140). 

  

O autor ainda distingue a argumentação de autoridade por meio de duas formas. A 

primeira é a introdução por autoridade polifônica. Para o autor, ela parece ser diretamente 

inscrita na língua, e seu mecanismo tem duas etapas:   

 

a) O locutor L, mostra um enunciador (que pode ser ele mesmo ou outra pessoa) 

asseverando uma proposição P. [...] asserção mostrada [...] sua presença é análoga a 

dos atos de promessas, de ordem ou de pergunta [...] 

b) L apóia sobre a primeira asserção uma segunda asserção, relativa a uma outra 

proposição Q. [...] o locutor se identifica com o sujeito que assevera Q. [...] o faz 

funadamnetando em uma relação entre as proposições Pe Q, no fato de que a admissão 

de P torna necessário, ou em todo caso leg´tima, admitir Q. [...] o locutor se dá a partir 

de uma asserção P, o direito de asseverar Q (DUCROT, 1987 [1984], pp.143-144) 

 

Ainda sobre a forma de argumento de autoridade por autoridade polifônica, Koch (2014 

[1982], p.108-109), diz que esse tipo: 

 

a) não se apresenta como autoritário;   

b) não pode ser contestado, por ser introduzido ao nível do mostrar, da representação 

dramática, não podendo, pois ser julgado em termos de verdade ou falsidade; ele é 

representado como sendo produzido por um outro enunciador diferente do locutor, de 

modo que este, embora o “mantenha”, prestando-lhe um certo grau de adesão ou 

reconhecendo-lhe certa legitimidade, não assume a responsabilidade direta de tê-lo 

dito, inclusive, muitas vezes, para refutá-lo.  

 

 Koch (2014 [1982], p. 109, grifos da autora), com base em Ducrot (1980), diz que a 

autoridade polifônica constitui o próprio fundamento do encadeamento discursivo e dá-se da 

seguinte maneira: 



100 
 

O locutor introduz no seu discurso uma voz responsável pela asserção de P, de modo 

que essa asserção é apenas representada, e encadeia sobre ela uma segunda, relativa 

a outra proposição Q, como o faria sobre a própria proposição considerada como uma 

verdade. Tomando por admitido que P acarreta Q (ou seja, que há uma relação de tipo 

lógico entre P e Q), o locutor vê-se no direito de, a partir de P, asseverar Q. A asserção 

de P, representada no seu discurso, pelo simples fato de ter sido asseverada, aparece 

como um argumento afetivamente utilizável a favor de Q.  

  

 

A pesquisadora ainda assevera que isso também acontece com asserções introduzidas 

por expressões como talvez, parece que ou pelo futuro do pretérito no estilo jornalístico. Assim 

definida, a autoridade polifônica é coextensiva a toda a argumentação, é uma necessidade 

constitutiva da fala. 

A segunda forma de argumentação por autoridade é denominada por Ducrot (1980) de 

arrazoado por autoridade46. A esse tipo, Koch chama de raciocínio por autoridade, que também 

é distinguido por duas etapas: 

 

[...] uma espécie de raciocínio experimental em que se parte do fato de que “X disse 

P” e, com base na suposição de que X, de acordo com sua situação ou competência, 

tem boas razões para não estar enganado, conclui-se quanto à verdade ou à 

verossimilhança de P. O fundamento desse raciocínio é, pois uma espécie de 

implicação entre a proposição segundo a qual X assevera que P, e a própria proposição 

P. Em outras palavras, a premissa de um raciocínio por autoridade deve ser a asserção 

de uma asserção (DUCROT, 1980, apud KOCH, 2014 [1982], p. 108) 

 

O raciocínio por autoridade é um procedimento facultativo, mas, quando usado, tem 

como propósito dar legitimidade ao discurso. Apesar disso, é de fácil contestação, uma vez que 

a palavra de alguém, por si, não prova nada, tampouco determina se a pessoa pode ter se 

enganado sobre aquilo que disse.  

Ainda na busca de fundamentar esse mecanismo argumentativo, recorremos a Perelman 

e Tyteca (2007 [1996], p.348), que consideram o seguinte:  

 
 

O argumento de prestígio mais nitidamente caracterizado é o argumento de 

autoridade, o qual utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas 

como meio de prova a favor da uma tese. O argumento de autoridade é o modo de 

raciocínio retórico que foi mais intensamente atacado por ter sido, nos meios hostis à 

livre pesquisa científica, o mais largamente utilizado, e isso de maneira abusiva, 

peremptória, ou seja, concedendo-lhe um valor coercivo, como se as autoridades 

invocadas houvessem sido infalíveis. 

 

 

 
46 No livro “O dizer e o dito”, no capítulo VII, intitulado “A argumentação por autoridade”, Koch utiliza o termo 

“raciocínio de autoridade”, em vez de “arrozado por autoridade”.  
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No âmbito desta pesquisa, o argumento de autoridade tem um papel importante para dar 

legitimidade ao que está sendo apresentado, pois, ao mencionar uma voz de autoridade, o 

locutor incorpora credibilidade ao discurso. 

 

3.6.1 Verbo dicendi 

 

Neste subitem, tratamos das formas de relatar o acontecimento e do discurso de 

autoridade. Para marcar o discurso citado ou relatado, ou marcar o discurso de autoridade, um 

dos recursos é o uso dos verbos dicendi, que introduzem o discurso direto e indireto. Garcia 

(2006) e Neves (2011) denominam-nos de verbo de elocução. Segundo Garcia (2006, p.149), 

“a principal função é indicar o interlocutor que está com a palavra”. Além disso, o autor 

considera que esses verbos pertencem a nove áreas semânticas, cada qual incluindo vários 

sentidos gerais e específicos. São verbos de: 

a) dizer (afirmar, declarar); 

b) perguntar (indagar, interrogar); 

c) responder (retrucar, replicar); 

d) contestar (negar, objetar); 

e) concordar (assentir, anuir); 

f) exclamar (gritar, bradar); 

g) pedir (solicitar, rogar);  

h) exortar (animar, aconselhar); 

i) ordenar (mandar, determinar). 

  Diz ainda que há autores que usam verbos mais específicos, mais característicos da fala, 

valendo-se da criatividade no emprego de verbos que não têm relação com a elocução. Para ele, 

tal uso não pode ser considerado admissível, visto que os dicendi deveriam ser, pelo menos, 

transitivos ou admitir transitividade. Isso mostra que as escolhas linguísticas muitas vezes 

rompem com a relação lógico-sintática, para que se possa obter o efeito desejado.  

Nesse mesmo viés, Neves (2000, p.48) divide os verbos de elocução em:  

a) “verbo de dizer ou verbo dicendi – são os verbos de elocução propriamente ditos -; 

são verbos de ação cujo complemento direto é o conteúdo do que se diz”. Por exemplo: falar e 

dizer (básico, neutro), gritar, berrar (informações sobre o modo de enunciar), retrucar, completar 

(noções sobre a cronologia discursiva). Além desses, há os lexicalizados, tais como 

confidencializar e queixar-se;  
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b) “verbos que introduzem discurso, mas não necessariamente indicam atos de fala” 

(ibid, p. 49) – são eles: verbos que instrumentalizam o que se diz, por exemplo: garantir, 

acalmar, ameaçar; verbos que circunstanciam o que se diz, por exemplo chorar, rir, espantar, e 

expressam uma ação ao mesmo tempo em que se diz. 

 Travaglia (2007, p.164) ressalta os papéis e as funções que os verbos dicendi 

desempenham em um texto, que podem ser de: 

 

a) introduzir falas, permitindo que se descrevam entonações, tons, altura de voz etc., 

da fala, que não podem ser reproduzidos na língua escrita (sussurrar, sibilar, fritar; 

pedir num gemido; chamar desesperado, feliz, ansioso, calmamente etc). b) dizer 

o tipo de fala que se produz (perguntar, responder, redargüir etc), c) instituir 

perspectivas em que se deve tomar a fala (segredar, instilar, acalmar etc.).  

 

Maingueneau (1996, p.111), ao tratar dos enunciados de discurso citado, diz que “devem 

ser introduzidos de maneira que reconheça um descompasso entre discurso citante e fragmento 

citado”. A restrição do discurso indireto se dá pelo fato de exigir um verbo dicendi regendo uma 

subordinada objetiva. Para Maingueneau (ibid, p.112), esse verbo, cujo sentido marca a 

subordinada, tem dupla função. São elas: indicar que há uma enunciação e, como tal, contém, 

de algum modo, um verbo “dizer” e especificar semanticamente essa enunciação em diferentes 

registros. Responder, por exemplo, situa relativamente uma fala anterior, enquanto murmurar 

dá uma informação sobre o nível sonoro.  

Ainda de acordo com o autor, devem-se distinguir, em duas classes, as informações 

vinculadas por verbos dicendi: de um lado, aquelas que têm valor descritivo (repetir, anunciar, 

etc); de outro, as que implicam um julgamento de valor do enunciador quanto ao caráter 

bom/mau ou verdadeiro/falso do enunciador citado (reprovar, ousar, afirmar etc) (id., ibid., 

p.112).  

Ao tratarem do verbo dicendi, os autores buscam, cada um, estabelecer classificações.  

No entanto, é fato que seus pontos de vista convergem no sentido de que “O único verbo 

realmente neutro seria dizer” (id., ibid., p. 112). 

 

3.6.2 Modo verbal – o imperativo 

 

 

Segundo Bechara (2011, p.221), na língua portuguesa, cinco são os modos do verbo: 

indicativo, subjuntivo, condicional, optativo e imperativo. Segundo o gramático, eles podem 

ser entendidos conforme “a posição do falante em face da relação entre a ação verbal e seu 

agente”  
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a) Indicativo – em referência a fatos verossímeis ou tidos como tais: canto, cantei, 

cantava, cantarei. 

b) Subjuntivo (conjuntivo) – em referência a fatos incertos: talvez cante, se cantasse. 

c) Condicional – em referência a fatos dependentes de certa condição: cantaria. 

d) Optativo – em referência à ação desejada pelo agente: “E viva eu cá na terra sempre 

triste”. 

e) Imperativo – em referência a um ato que se exige do agente: cantai. (id., ibid., p. 

222) 

De acordo com Castilho e Elias (2012, p.177), esses modos se relacionam com atos de 

fala, assim descritos:  

 

(i) Ato de fala assertivo: “conteúdos que se realizam no mundo” (= indicativo”; 

(ii) Ato de fala dubitativo: “situações imaginárias que não precisam corresponder 

ao que acontece no mundo” (= subjuntivo); 

(iii) Ato de fala jussivo: ordens e instruções que damos ao nosso interlucutor” (= 

imperativo). 
 

À nossa análise, interessa o ato de fala jussivo, que concerne ao modo imperativo da 

maioria dos gramáticos. Trata-se, pois, de um aspecto atemporal, que não expressa tempo exato. 

A razão de nosso enfoque dá-se pelo fato de que, no âmbito das desinformações, a ocorrência 

desse modo é muito significativa, pois a busca por clicks faz com que o produtor de notícias 

falsas peça que seu texto seja divulgado, compartilhado, enviado etc. Nesse sentido, o 

imperativo atua como uma ordem ou um pedido. 

Analisando pelo viés semântico, o imperativo expressa ordem, ao passo que os verbos 

auxiliares de modo expressam uma grande variedade: possibilidade, necessidade e volição, tais 

como: poder, dever e querer. O imperativo nos dá a possibilidade de apresentar ao nosso 

interlocutor o dito como algo que “tem de ser” (ordem e pedido) e só deveria ser conjugado na 

segunda pessoa, uma vez que, nas demais, ele expressa desejo e volição. 

Assim, criou-se uma regra mnemônica, que ensina que o imperativo da segunda pessoa 

singular e plural corresponde ao presente do indicativo, subtraído o (-S). 

 

• Substituindo tu por você, um pronome discursivamente da segunda pessoa, 

porém, gramaticalmente da terceira pessoa, pois deriva do sintagma nominal 

Vossa Mercê. Resultado: o imperativo fala tu foi substituído pelo indicativo fala 

você; 

• Substiutindo vós por você, outra expressão nominal que também leva o verbo 

para a terceira pessoa. Resultado: o imperativo falai vós desapareceu (ele apenas 

ressurge em situações extremamente formais), sendo substituído pelo subjuntivo: 

falem vocês, falem os senhores. (CASTILHO; ELIAS, 2012, p.179, grifos dos 

autores)  
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Ainda para os autores, houve um impacto “tsunâmico” nas alterações sobre a gramática 

do português brasileiro, e o imperativo não passa de um jogo entre formas do indicativo e 

formas do subjuntivo, que se alteram para expressar ordem no lugar do imperativo: 

 

• O indicativo com valor imperativo é empregado quando há uma relação de 

simetria entre os locutores. 

• Se não há intimidade com o interlocutor é empregado o subjuntivo pelo 

imperativo; (id., ibid., p.180) 

 

Um exemplo desse uso tem sido visto no atual momento da pandemia de covid-19. A 

necessidade de distanciamento social tem motivado inúmeras manifestações, tanto em redes 

sociais quanto em mídias oficiais, de pessoas leigas e de profissionais da saúde, declarando que 

o momento requer cuidados, e um deles é o de que as pessoas precisam ficar em casa.  

 

Figura 13: Informativo Coronavírus Prefeitura de 

Valinhos- SP 

 
Fonte: Site da Prefeitura de Valinhos, 2020. 

 

Figura 14- Informativo Coronavírus TVB/RecordTV 

 
    Fonte: Facebook, 2020 

 

 

 

 Como vemos, ainda não se chegou a um consenso sobre qual das formas utilizar. Assim, 

coexistem “fica” e “fique” em casa. Apesar de essa questão, para muitos, ser irrelevante, não 

podemos deixar de ressaltar que os meios mais tradicionais de comunicação têm optado pela 

forma “fique em casa”, pressupondo uma relação de maior distância entre os interlocutores. Da 

mesma forma, a opção pela forma “fica em casa” denota maior proximidade com o público, o 

que também é compreensível, considerando o momento de fragilidade emocional vivido pela 

população. Nesse sentido, essa “aproximação” poderia figurar como uma forma mais carinhosa 

ou solidária.  

 Neste capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos relacionados aos elementos 
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linguísticos e discursivos elencados para dar respaldo à análise. No capítulo seguinte, passamos 

ao exame propriamente dito das desinformações selecionadas. 
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4 ANÁLISE DO CORPUS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

“A mentira tem perna curta,  

mas corre mais que a verdade” 

(Sérgio Vaz) 

 

 

Neste capítulo, composto por três seções, passamos à análise do corpus. Na primeira 

seção, apresentamos o corpus, os procedimentos metodológicos empregados, bem como  as 

categorias de análise estabelecidas nesta pesquisa. Na segunda seção, procedemos ao exame 

das desinformações,  de modo a verificarmos a presença ou não das categorias de análise. Na 

terceira seção, com base nos resultados evidenciados, promovemos uma discussão dos 

resultados obtidos.   

 

4.1 Procedimentos Metodológicos e Categorias de análise 

 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa alinha-se à 

modalidade qualitativa (GIL, 2002), bibliográfica – uma vez que nos valemos de um referencial 

teórico por nós revisto – e documental – posto que nosso corpus são “materiais que não recebem 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

da pesquisa” (GIL, 2002, p.45). 

Para a realização do trabalho, adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Estudo e compreensão do termo fake news a fim de justificarmos nossa preferência pelo 

termo desinformação, estudado no Capítulo1. 

• Constituição do corpus, Capítulo 2. 

• Levantamento de bibliografia e a ampliação de estudos sobre os aspectos linguísticos e 

discursivos pertinentes ao recorte proposto nesta pesquisa, o que resultou no Capítulo 3 

de fundamentação teórica. 

• Definição de categorias de análise, análise do corpus e discussão dos resultados da 

análise. 

A fundamentação teórica apresentada no capítulo 3 e os aspectos de estudos das 

desinformações expostos no capítulo 1 levaram-nos a definir dois grupos de categorias de 

análise, que nos permitem analisar as desinformações. No tocante aos aspectos liguísticos, 

buscamos perceber como a materialidade linguística corrobora o efeito de sentido. Com relação 

aos aspectos discursivos, procuramos verificar de que modo eles contribuem para a  

representação da confiabilidade e “verdade”. Assim, elegemos as categorias de análise, 
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conforme o quadro: 

Quadro 3 - Categorias de análise 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS ASPECTOS DISCURSIVOS 

• Os princípios de textualidade: 

Intencionalidade, 

aceitabilidade e 

informatividade 

 

• Modo imperativo 

 

• Verbo dicendi 

 

• Gênero textual 

 

 

• Classificação das desinformações 

segundo Claire Wadle – falsa conexão, 

falso contexto, manipulação do 

conteúdo, sátira ou paródia, conteúdo 

enganoso, conteúdo impostor e 

conteúdo fabricado. 

• Contrato de Comunicação – Dados 

externos: a) condição de identidade; b) 

condição de finalidade; c) condição de 

propósito; d) condição de dispositivo. 

Dados internos: a) espaço de locução; 

b) espaço de relação; c) espaço de 

tematização. 

• Visada da informação 

• Visada da captação 

• Argumento por autoridade 

• Emoções 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

A análise não seguiu uma ordem rígida, e os itens estipulados foram apresentados 

conforme a desinformação, pois algumas delas  não apresentam determinada categoria de 

análise. Nesse sentido, é  importante salientar que, apesar de nosso objetivo ser o exame  de 

desinformações em relação aos aspectos linguísticos e discursivos, há momentos em que não é 

possível analisá-las isoladas de seu contexto de produção, considerada a  perspectiva teórica na 

qual nos apoiamos. 
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4.2 O corpus 

 

Como já trabalhado no capítulo 2,   selecionamos as desinformações que envolvem o 

tema saúde, mais precisamente as vacinas, checadas pelo portal Saúde Sem Fake News do 

Ministério da Saúde. Algumas vezes, as desinformações checadas não são apresentadas na 

íntegra no portal Saúde Sem Fake News. Além disso, em outras ocasiões, elas podem aparecer 

com a etiquetagem em cima do texto, o que impossibilita a leitura . Quando nos deparamos com 

esse impasse, buscamos a desinformação em outra fonte na qual ela tenha sido vinculada, para 

que possamos fazer a análise. Assim,  conseguimos perceber, mesmo que timidamente, o seu 

percurso de divulgação nas redes sociais, ou seja, por onde ela passa. 

Em alguns casos, pode ocorrer de a fonte referenciada não ser a mesma daquela utilizada 

pelo portal. Ademais, salientamos que, devido ao fato de ele, algumas vezes, não apresentar as 

desinformações de forma integral, encontramos alguns detalhes que não constam da versão 

publicada.  No entanto, isso não é um problema, pois a desinformação é a mesma. Além disso, 

essa é uma informação relevante, que nos permite compreender  o quanto uma mesma 

desinformação vai sofrendo modificações, embora mantenha sua  magnitude falsa.  

 

4.3 Análise do corpus 

 

 

Nosso objetivo, nesta seção, é analisar as estratégias linguístico-discursivas das 

desinformações. 

 

4.3.1 Desinformação 1 - Vacina da gripe aumenta risco de adoecer por coronavírus 

 

A primeira desinformação analisada foi apresentada pelo portal, conforme ilustra a 

figura 15: 
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Transcrição 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 202047.   

 

Influenza vaccination and 

respiratory vírus interference 

among Department of Defese 

personnel during the 2017-1028 

influenza season. – PubMed – 

NCBI 

Vacinação contra a gripe aumenta 

o risco de complicações 

relacionadas ao Coronavírus em 

36%.  

Resumo: Tomar vacina agora 

pode Aumentar em 36% ambiente 

pra covid19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/31/607599 

 

Por que é falso? 

Não existem estudos que 

correlacionam a vacina da 

influenza com o risco de 

adoecimento ou complicações 

pelo Covid-19. 

 

 

 

 

A desinformação checada foi postada no portal no dia 28/05/20 e recebeu a etiqueta de 

Isto é Fake News!,  pois, segundo consta, não há estudos relacionem a influenza ao risco de 

adoecer ou de ter complicações da covid-1948.  

 

“Vacina contra a gripe aumenta o risco de complicações relacionadas ao Coronavírus 

em 36%. 

Resumo: tomar vacina agora pode Aumentar em 36% ambiente para covid19”  

 

Essa desinformação circulou, entre outros meios, no Facebook. Ela foi compartilhada 

 
47 1° acesso. Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews/46967-vacina-da-gripe-aumenta-risco-de-

adoecer-por-coronavirus-e-fake-news. Acesso em: 29 jul. 2020. 2° acesso. Disponível em: 

https://antigo.saude.gov.br/fakenews/46967-vacina-da-gripe-aumenta-risco-de-adoecer-por-coronavirus-e-fake-

news Acesso: 10 abr. 2021.  
48 Para facilitar a leitura, optamos por dividir os textos das desinformações em partes, tal como se observa a partir 

deste momento.  

Figura 15 - Desinformação sobre a vacina da gripe 
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na página “A verdade vos libertara” que, na data da postagem, contava com mais de 6 mil 

seguidores. Foi desta página que retiramos o texto na íntegra, para análise.  

Já neste primeiro plano, observa-se que a porcentagem utilizada – 36%– é uma tentativa 

de o locutor contemplar a informatividade. No entanto, trata-se de um dado sem respaldo, pois 

não cita como se chegou a esse número, tampouco é mencionada a fonte da qual foi extraída a 

informação disseminada.  

 

Figura 16- Informação sobre vacina contra gripe Transcrição 

Fonte: FACEBOOK, 202049.  

 

A Verdade Vos Libertara 

VACINA CONTRA GRIPE E 

AUMENTO DO RISCO PARA 

COVI – Isso precisa ser investigado 

urgentemente! 

Será que todas as reações à vacina 

da gripe da campanha do Mandetta 

vão entrar na conta do covid? Boa 

pergunta! 

Mais infos: 

https://mobile.twitter.com/Ale...?sata

tus/ 1255993302794604545 – Dr. 

Alessandro Loiola, médico. 

Associação entre a vacina da gripe e 

o covid nos países da OCDE – a 

hipótese da vacinação massiva para 

a gripe ter tido um papel de 

relevância nas infecções por SARS-

Cov-2 merece aprofundamento, 

afinal, quantos mais vacinados para 

gripe mais infectados por 

coronavírus: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c

fm?abstract_id=3558270 

 

“VACINA CONTRA GRIPE E AUMENTO DO RISCO PARA COVID”, - “isso precisa 

ser investigado urgentemente!”  

“Será que todas as reações à vacina da gripe da campanha do Mandetta vão entrar na 

conta do covid? Boa pergunta. 

 

 
49 Disponível em: https://www.facebook.com/averdadevoslibertara7.  Acesso em 24 abr. 2021. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3558270
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3558270
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Uma característica bastante comum nas desinformações é o uso de caixa alta (caps lock). 

A amostra em questão inicia dessa maneira, como um modo de chamar a atenção dos leitores. 

Esse recurso sintetiza o assunto abordado: se o leitor absorver essa frase, seu propósito já está 

cumprido.  Em busca de transmitir credibilidade ao seu interlocutor, o autor faz um movimento 

de recuo, dizendo que a informação que ele passa  precisa ser investigada. Em seguida, começa 

a apontar links que também compartilham a mesma desinformação, tudo com o intuito de 

fornecer dados e fontes para comprovar o que é apresentado.  

Na sequência, há uma pergunta, respondida pelo próprio locutor, que a classifica como 

“boa”. Ainda nessa parte, cita-se o nome de Luiz Henrique Mandetta, Ministro da Saúde do 

Brasil, de 1º de janeiro de 2019 a 16 de abril de 2020. Ele ganhou notoriedade no enfrentamento 

à pandemia da covid-19 e foi demitido por suas relações conflitantes com o governo, em relação 

ao confinamento da população no combate ao coronavírus.  

Adiante, o locutor acrescenta: “Mais infos”, ou seja, mais informações, e coloca um link 

e o nome “Dr. Alessandro Loiola médico.” Nota-se a clara intencionalidade do autor, que 

pretende envolver o leitor para que absorva as informações como verdadeiras, sobretudo 

quando se menciona a necessidade de haver uma investigação. No decorrer do texto, o locutor 

acaba por assumir esse papel de investigador e apresenta outras fontes, tais como a que 

mostramos. Outro recurso é buscar um argumento de autoridade e, para tanto, recorre-se à figura 

de Alessandro Loiola, apresentado com a designação “dr”. Como recurso de ênfase, antes do 

nome, ainda é especificada sua titulação – “doutor” – a fim de dar mais crédito à fala que lhe é 

atribuída, pois trata-se de uma autoridade no assunto.  Assim foi o modo como o locutor buscou 

conferir ao texto um grau alto de informatividade, visto que o interlocutor não espera um texto 

em inglês. 

Ainda em relação ao link que comentamos no parágrafo anterior, ao clicarmos nele, 

somos direcionados a uma publicação do Twitter. Tempos depois, verificamos que a postagem 

foi retirada do ar, sob a seguinte alegação: “informação falsa. Checado por verificadores de 

fatos independentes”.  
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Figura 17- Postagem sobre vacina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FACEBOOK, 2020.50  

 

 

 Na página “A liberdade vos libertara”, a matéria também foi retirada do ar, e consta a seguinte 

informação: 

 

Figura 18 - Exclusão da matéria no Facebook 

 
Fonte: FACEBOOK, 2021.51  

 

 

 

 

 

 
50 Disponível em: https://www.facebook.com/averdadevoslibertara7. Acesso em 24 abr. 2021.  
51 Disponível em: https://www.facebook.com/averdadevoslibertara7. Acesso em: 24 abr. 2021. 

https://www.facebook.com/averdadevoslibertara7
https://www.facebook.com/averdadevoslibertara7
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“Pode ser que sim:” 

“Um estudo realizado pela Armed Forces Heath Surveillance Branch com militares nos 

EUA e publicado em janeiro de 2020 mostrou que a vacina contra influenza parece 

aumentar em 36% o risco de infecção pelo Covid-19.”  

 

Voltando à imagem do Twitter, vemos que o texto inicia com uma suposição. A 

princípio, isso pode dar a impressão de neutralidade ou até mesmo isenção. Contudo, 

verificamos que, logo em seguida, são apresentados dados e informações acerca do assunto. O 

autor da postagem se baseia também em um argumento de autoridade para afirmar que a vacina 

contra influenza aumenta os riscos da covid-19. No caso, ele usa o nome da “Armed Forces 

Heath Surveillance Branch”.  

Além disso, nota-se uma preocupação com a informatividade, indicando que o risco de 

infecção é de 36%. Vale a pena ressaltar que essa foi a mesma porcentagem indicada no trecho 

analisado pelo Portal. No entanto, na publicação do Twitter, ela aparece como resultado do 

estudo publicado em janeiro de 2020, realizado pela Armed Forces Heath Surveillance Branch 

com militares nos EUA.  Para introduzir o argumento de autoridade, faz-se o uso do verbo 

“mostrou”. Trata-se de um verbo dicendi com a finalidade de apresentar os resultados, ou seja, 

tem o sentido de mostrar, dar provas, expor aos olhos para que não restem dúvidas. Nesse 

sentido, é um tipo de verbo também empregado na linguagem dita científica, o que contribui 

para dar credibilidade à desinformação.  

 

“Associação entre a vacina da gripe e o covid nos países da OCDE -  a hipótese 

da vacinação massiva para a gripe ter tido um papel de relevância nas infecções por 

SARS- Cov-2 merece aprofundamento, afinal, quantos mais vacinados para gripe mais 

infectados por coronavírus.”  

 

Voltando ao texto-base da desinformação, o locutor buscar reforçar sua ideia, ou melhor, 

ele continua sua “investigação”.  Mais uma vez, demonstra a informatividade apresentando: “os 

países da OCDE” e nomes científicos “SARS-Cov-2”. O autor arrisca até mesmo a explicar a 

proporcionalidade de doentes em relação ao número de vacinados e, mais uma vez, 

disponibiliza um link, que nos encaminha para um artigo científico. 
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Fonte: PUBMED, 202052. 

 
52 Disponível em: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/.  Acesso em: 21 mai., 2021. 

Figura 19 - Artigo científico 
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Em busca de justificar o que se afirma na desinformação, isto é, a relação entre a  vacina 

da gripe e as  complicações da covid-19, o locutor recorre ao artigo citado. A nosso ver, o texto 

ora analisado apresenta traços do tipo “conteúdo manipulado”, conforme a classificação de 

Claire Wadle (2017). Isso porque a desinformação 1 apresenta um artigo verdadeiro, mas que 

não se relaciona diretamente à covid-19, pois a pesquisa é de 2017-2018, como se verifica no 

título. E ainda, há o seguinte trecho na conclusão: “O recebimento da vacina contra influenza 

não foi associado à interferência do vírus em nossa população”, ou seja, o objetivo do artigo 

não era avaliar o risco de complicações por coronavírus em decorrência da vacinação contra 

a influenza, tampouco essa é a conclusão a que chegam os próprios autores. 

Assim, o artigo é citado de modo a manipular o leitor. Em contrapartida, ele também 

serve para atribuir uma impressão de credibilidade ao conteúdo, funcionando como um 

argumento de autoridade. Inclusive é preciso destacar que, no texto analisado, o autor busca 

a todo instante passar essa imagem, que também se relaciona à quantidade de informação 

veiculada por meio de seu texto.  

Além do mais, quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire 

Wadle (2017), a desinformação em questão é um conteúdo enganoso, pois percebemos que o 

locutor faz uso mentiroso de informações para difamar a vacina da gripe. Recorrendo a outras 

postagens de mesmo propósito, ele busca argumentar e reafirmar sua ideia. Enfim, não 

conseguimos classificar essa desinformação em apenas um tipo. A autora não especifica, em 

sua teoria, se isso é possível, no entanto, com base em nossos estudos, acreditamos nessa 

possibilidade, visto que a classificação tem por objetivo colaborar para que possamos identificar 

as desinformações por meio dos recursos utilizados. 

Com relação ao contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015), ele pode ser 

aplicado da seguinte forma:  

Condição de identidade – percebemos um locutor que possivelmente é antivacina, pelo modo 

como trabalha o seu texto, visando a angariar mais adeptos ao movimento ideológico do qual 

faz parte.  Quanto ao interlocutor, certamente se trata de alguém que busca respaldo para suas 

crenças, o que facilita por completo o processo de aceitabilidade.  

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para dizer o 

quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a desinformação 

foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes:  

A) a prescritiva (fazer-fazer) – está presente ao querer fazer com que o leitor aceite suas 

ideias, ou melhor, assuma também a postura antivacina.   
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B) a informativa (fazer saber) - para que alcance o seu objetivo, o locutor precisa 

transmitir um saber que presume ser desconhecido pelo leitor. Isso se relaciona, no ponto de 

vista linguístico-textual, à informatividade do texto.   

C) a iniciativa (fazer crer) - para fazer com que o leitor pense ser possivelmente 

verdadeiro o que é proposto no texto, busca-se um caminho de investigação e convencimento. 

Para tanto, usam-se argumentos de autoridade, tal como observamos na citação do nome do 

médico, bem como na apresentação do artigo científico.   

D) visada do páthos – ao fazer com que seu leitor creia na possibilidade de a vacina da 

gripe poder aumentar os riscos de infecção pelo coronavírus, instintivamente, o páthos visado 

é o medo. Este último se apresenta de duas formas: o medo de ser vacinado contra a gripe e 

ficar mais suscetível à infecção por coronavírus ou de ter complicações, em caso de 

contaminação.  

Condição de propósito – trata-se da construção de uma desinformação com propósito bem 

definido. No caso analisado, enganar por meio da construção de recortes pré-estabelecidos, 

apoiando-se em outras desinformações para dar credibilidade. 

Condição de dispositivo – o ambiente onde circula a desinformação – as redes sociais – é 

fundamental para esse perfil de desinformação. Ele gera uma série de links também de conteúdo 

enganoso ou fora de contexto, formando uma teia que envolve o leitor de todos os lados, por 

meio de hipertextos desinformativos.  

Dados internos:  

a) espaço de locução –aqui recorremos ao nome da página do Facebook “A verdade 

vos libertará”, que nos remete à Bíblia Sagrada. Com esse nome, a tomada da palavra é imposta 

como verdadeira, ou seja, o locutor se apresenta como alguém comprometido com a verdade.  

b) espaço de relação – demonstra conivência com o interlocutor. A fala do locutor não 

delimita quem pode correr esse risco, pelo contrário, todos correm perigo ao tomar a vacina da 

influenza;   

c) espaço de tematização - o locutor intervém de maneira argumentativa e se organiza 

de modo a trazer cada vez mais informações para convencer seu leitor. Em busca de adesão, faz 

o uso do argumento de autoridade. 

 

4.3.2 Desinformação 2 - Governo do Brasil anuncia vacina do coronavírus 

 

A segunda desinformação analisada foi apresentada pelo portal Saúde Sem Fake News, 

conforme vemos na figura 20. Ao pesquisarmos na internet, encontramos a mesma versão 



117 
 

checada pelo portal, o que nos leva a acreditar que ela tenha circulado somente por meio do 

Whatsapp (rede social de mensagens instantâneas considerada a mais utilizada por brasileiros), 

até porque o objetivo dessa desinformação é atingir os usuários dessa rede social. 

 

 

 

Transcrição 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 202053. 
 

 

VACINA CORONAVÍRUS 

Governo Federal do Brasil, 

anuncia que a vacina chega ao 

Brasil dia 30/03/2020! 

Para não haver super lotações nos 

Postos de Saúde e nas Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA), é 

OBRIGATÓRIO o 

agendamento para tomara a 

vacina contra o COVID-19! 

É de extrema importância que 

você ENCAMINHE esta 

informação para todos os seus 

Familiares e Amigos! 

O agendamento deve ser feito 

através do APP oficial do 

Governo do Brasil 

https://bit.ly/AgendamentoCOVI

D-19 

 

Por que é falso? 

Ainda não existe nenhuma vacina 

contra o coronavírus. 

Além disso, no SUS não é 

necessário nenhum tipo de 

cadastro por aplicativo ou site 

para tomar as vacinas disponíveis. 

É preciso apenas comparecer a 

um posto de saúde que faça a 

vacinação 

 

 

 

 

 
53 1° acesso. Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews/46585-governo-do-brasil-anuncia-vacina-do-

coronavirus-e-fake-news.  Acesso em: 29 jul. 2020. 2°acesso. Disponível em:  

https://antigo.saude.gov.br/fakenews/46585-governo-do-brasil-anuncia-vacina-do-coronavirus-e-fake-news 

Acesso em: 10 abr. 2021.  

Figura 20 - Desinformação sobre a vacina do coronavírus 

https://antigo.saude.gov.br/fakenews/46585-governo-do-brasil-anuncia-vacina-do-coronavirus-e-fake-news
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Postada no dia 23/03/20 e etiquetada como “Isto é fake News!, recebeu a seguinte 

avaliação do Portal:  

 

ainda não existe uma vacina pronta contra o coronavírus. Muitas pesquisas estão 

sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus (COVID-19), entretanto, até o 

momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina, alimento específico 

ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus (COVID-19). 

 

 No período da publicação, ainda não havia vacina nem mesmo em testes. A primeira 

vacina foi registrada na Rússia, no dia 11/08/202054.  

 Quanto ao gênero textual, algumas características das notícias estão presentes, tais 

como o título “VACINA CORONAVÍRUS” e o que podemos designar como lead “Governo 

Federal do Brasil, anuncia que a vacina chega ao Brasil dia 30/03/2020!”. Além disso, 

notamos o uso de fontes, ainda que mentirosas.  No decorrer do texto, ele toma outras 

proporções que fogem ao gênero, como pedir o compartilhamento. 

 O portal também ressalta que o Sistema Único de Saúde (SUS) não pede nenhum 

cadastro para a aplicação de vacinas. 

 Na desinformação em questão, é apresentado um link que, ao ser clicado, nos leva a 

um número de whatsapp, conforme vemos na figura 21. Por precaução, não demos 

prosseguimento à verificação, devido às ocorrências de crimes.  

 

Um tipo de crime virtual tem se tornado cada dia mais comum entre os brasilienses: 

o golpe do WhatsApp. Um estelionatário acessa o aplicativo de mensagens da vítima 

e, se passando por ela, pede depósitos financeiros a amigos e familiares. De acordo 

com o último levantamento feito pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), de 

janeiro a outubro de 2019 foram registrados 5.707 crimes praticados pela internet em 

todo o Distrito Federal, onde 33% correspondem a estelionatos. Em igual período de 

2018, foram 4.177 crimes nas redes, ou seja, aumento de 36,6% (CORREIO 

BRAZILIENSE, 2020). 
55

 

 

 
54 Ver Capítulo II, sobre criação e produção de vacinas da Covid-19. Vacinas em testes. 
55 Disponível em:  

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/04/interna_cidadesdf,825413/whatsapp-vira-

alvo-de-criminosos-digitais-saiba-como-se-proteger.shtml. Acesso em: 21 mai. 2021. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/04/interna_cidadesdf,825413/whatsapp-vira-alvo-de-criminosos-digitais-saiba-como-se-proteger.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/02/04/interna_cidadesdf,825413/whatsapp-vira-alvo-de-criminosos-digitais-saiba-como-se-proteger.shtml


119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem gerada a partir do link compartilhado. 

VACINA CORONAVÍRUS! 

 “Governo Federal do Brasil, anuncia que a vacina chega ao Brasil dia 30/03/2020!”  

 

“Para não haver super lotação nos Postos de Saúde e nas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA) é OBRIGATÓRIO o agendamento para tomar a vacina contra o 

COVID-19!” 

 

 

 

Há o uso do argumento de autoridade já de início: o “Governo Federal do Brasil” vem 

anunciar a chegada da vacina. É como se o locutor dissesse: “não sou eu quem está falando, é 

um órgão oficial”. Dessa forma, o autor da desinformação exime-se da responsabilidade. 

Utiliza-se o verbo “anunciar”, de função dicendi, que tem poder argumentativo. O Dicionário 

Online de Português56 define o verbo anunciar como: anunciar uma boa notícia, anunciar o 

futuro. Ademais, o referido dicionário diz que só pode anunciar quem tem autoridade para tanto. 

 Ao mesmo tempo que faz o anúncio, o locutor já apresenta a maneira como se procederá 

para que a sociedade possa ser vacinada, ou seja, faz uma “utilidade pública” e, mais uma vez, 

é certeiro ao usar as entidades oficiais do SUS que realmente fazem o procedimento de 

aplicação de vacinas (postos de saúde, UPA). 

 
56 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=dicionario+online&sxsrf=ALeKk03VprYe_Eksr3Mnkm7TQbB6uZFhrg%

3A1621595195352&source=hp&ei=O5SnYL3oE93V1sQPl7e1cA&iflsig=AINFCbYAAAAAYKeiS8lDoq-

C05VfdmjyOqMr8usz0UlH&oq=dicionario+online&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyAggAMgIIADIC

CAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCC46CAgAELEDEIMBOgsIABCxAxDHARCjAjoFCAAQsQM

6BAgAEANQxgZY0y9ghjVoAHAAeACAAaUCiAG-

EJIBBTYuOS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-

wiz&ved=0ahUKEwj98djs0NrwAhXdqpUCHZdbDQ4Q4dUDCAc&uact=5#dobs=anunciar. Acesso em: 21 

mai. 2021. 

Figura 21 - WhatsApp para teste de Covid-19 
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“É de extrema importância que você ENCAMINHE esta informação para todos os seus 

Familiares e Amigos!” 

 

“O agendamento deve ser feito através do APP oficial do Governo do Brasil:  

 

 

Deparamo-nos também com uma característica bem marcante da maioria das 

desinformações fabricadas: o propósito de ganhar compartilhamentos. Para tanto, utiliza-se o 

verbo no imperativo “ENCAMINHE”, ordenando que o seu leitor passe a desinformação 

adiante.  Nesse caso, o endereço – ou o alvo – são familiares e amigos, isto é, apela-se para os 

grupos de pertencimento, pois o leitor tem responsabilidades sobre os seus amigos e familiares 

(um grupo que o acolhe).  

A apresentação do aplicativo para o agendamento, enfatiza a sua informatividade: trata-

se de um órgão oficial do Governo do Brasil. Assim, busca-se a aceitabilidade do interlocutor 

em fazer o “agendamento” e também compartilhar a mensagem. 

Tal como vimos na chamada da desinformação 1, nesta também há o uso da escrita em 

caixa alta. Na internet, esse uso remete a um “grito” ou chamada de atenção para os pontos 

estabelecidos pelo locutor como importantes para o interlocutor. Outro recurso também bastante 

usado para enfatizar é o negrito, que, neste caso, aponta também pontos estabelecidos pelo 

locutor como importantes. Não bastasse, há palavras grafadas em caixa alta e negrito: 

“VACINA CORONAVÍRUS!”, “OBRIGATÓRIO” E “ENCAMINHE”.  

Entendemos que o título é importante na apresentação do texto, mas, no contexto de 

pandemia vivido atualmente, ele atua como chamariz. A palavra obrigatório tem uma carga 

semântica muito enraizada na nossa cultura: inúmeros deveres de cidadão só são realmente 

realizados por alguns devido à obrigatoriedade, por exemplo, o uso de cinto de segurança, o 

voto etc. Desse modo, internalizou-se, no senso comum, que um dever não cumprido acarreta 

pagamento de multa; em relação à imunização, pode cercear o direito de ir e vir, ou a proibição 

de viagens de avião sem a comprovação da vacina. As obrigações são vistas como um mero 

prejuízo financeiro ou de interesses, e não como uma questão necessária à cidadania.  

O uso do ponto de exclamação também nos chama a atenção.  Ela aparece no título e 

nos três parágrafos seguintes, e apenas o último recebe pontuação diferente – os dois pontos – 

pois apresenta-se, em seguida, o falso link de agendamento. Sabemos que o ponto de 

exclamação confere ao texto uma ideia de emoção ou surpresa, porém a linguagem das redes 

sociais é comumente acompanhada de exclamações ou apresenta supressão do ponto final. 
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Quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire Wadle (2017), 

percebemos que a desinformação em questão é um conteúdo fabricado, ou seja, o locutor utiliza 

informações 100% falsas e constrói o texto com propósito de espalhar uma desinformação. 

Nesse caso, o objetivo provável é invadir o whatsapp de quem acessar (levando em conta os 

dados já apresentados nessa pesquisa sobre crimes envolvendo o aplicativo). 

  Entendemos que o contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015) é 

aplicado nessa desinformação da seguinte maneira: 

Condição de identidade – percebemos um locutor que tem por objetivo aplicar golpes 

nas pessoas por meio do WhatsApp (considerando, mais uma vez, aquilo que já mencionamos 

sobre fraudes nesse aplicativo). Por conta da pandemia de covid-19 e sabendo que a vacina é o 

que pode nos tirar da condição de isolamento, ele usa essa desinformação sobre a chegada da 

vacina e como ter acesso a ela.  Ao mesmo tempo, seu interlocutor é uma pessoa que espera 

ansiosamente por uma notícia da vacina.  

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para 

dizer o quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a 

desinformação foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes:  

A) a prescritiva (fazer-fazer) – o interlocutor tem o propósito de fazer com que o locutor 

acredite que a vacina vai chegar e que, para receber a aplicação, deve fazer o cadastro no 

WhatsApp.  

B) a informativa (fazer saber) – para que alcance o seu objetivo, ele precisa transmitir 

um saber que presume ser desconhecido do leitor, ou seja, “o anúncio do Governo Federal do 

Brasil sobre a chegada da vacina”. 

 C) a iniciativa (fazer crer) – para fazer com o leitor pense ser possivelmente verídico, 

faz o uso de argumentos de autoridade “Governo Federal do Brasil” “APP oficial do Governo 

Federal”, um órgão público sempre é bem visto como fonte pelo leitor. 

D) visada do páthos – ao fazer o seu leitor acreditar que a vacina da covid chega na data 

estipulada (30/03/20) – isto é, em um período no qual somente os serviços essenciais poderiam 

funcionar, muitas pessoas estavam afastadas dos seus postos de trabalho sem remuneração; a 

doença era nova no país e, por isso, ainda mais assustadora. Desse modo, essa desinformação 

busca despertar o páthos como a esperança de que tudo volte ao “normal”. Com relação à 

escolha das exclamações, podemos verificar que ela contribui linguisticamente para a visada 

do páthos. 

Condição de propósito – trata-se de uma desinformação pensada e construída com o 

propósito enganar o locutor para praticar um crime, como a extorsão. 
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Condição de dispositivo – o ambiente onde circula a desinformação – as redes sociais 

e, neste caso, mais especificamente, o WhatsApp – é fundamental, pois o interlocutor já é 

encaminhado para o link. 

Dados internos:  

a) espaço de locução – quem fala é alguém bem informado, que fica sabendo por meio 

do Governo Federal do Brasil e vem compartilhar essa “boa nova”; quem recebe pode ser 

qualquer pessoa do território brasileiro em isolamento que está no aguardo de vacina.   

b) espaço de relação – demonstra intimidade com o interlocutor, dirigindo-se a ele pelo 

pronome de tratamento você, “É de extrema importancia [sic] que você ENCAMINHE [...]” 

c) espaço de tematização - o locutor intervém de modo interessante, pois produz essa 

desinformação de maneira bem organizada. Como se pode notar, elaborou-se um parágrafo para 

cada assunto: 1) chegada da vacina, 2) a aplicação da vacina e os cuidados para a superlotação 

3) o pedido de encaminhamento e 4) utilidade pública, o link do aplicativo para agendamento.  

 

4.3.3  Desinformação 3 - China anuncia vacina para coronavírus 

 

Figura 22 - China anuncia vacina para coronavírus 

 

Transcrição 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020 
57

  

Ministério da Defesa Chinês 

anunciou oficialmente  que 

desenvolveu com existo a vacina 

contra o Coronavírus, que agora 

será testada em humanos. 

http://eng.mod.gov.cn/news/2020

-03/18/conent_4862087.htm 

 

Por que é falso? 

Até o momento, não existe uma 

vacina para o coronavírus pronta 

para comercialização. Entretanto, 

diversos estudos estão sendo 

realizados no mundo para 

combatermos o vírus. 

 

 

 

 
57 1° acesso. Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews/46584-china-anuncia-vacina-para-

coronavirus-e-fake-news. Acesso em: 29 jul. 2020.  

 

 

https://www.saude.gov.br/fakenews/46584-china-anuncia-vacina-para-coronavirus-e-fake-news
https://www.saude.gov.br/fakenews/46584-china-anuncia-vacina-para-coronavirus-e-fake-news
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A terceira desinformação analisada foi postada no dia 23/03/20 no portal, e a etiqueta 

“Isto é fake News!” foi justificada da seguinte maneira: “até o momento (23/03/20), não existe 

uma vacina para o coronavírus pronta para comercialização. Entretanto, diversos estudos 

estão sendo realizados no mundo para combater o vírus”. 

Inicialmente, observarmos como é pensada a construção dessa desinformação. Ela nos 

remete à capa de uma revista, na qual aparecem várias pessoas de jalecos brancos e máscaras, 

em um ambiente que lembra um laboratório de pesquisa. Eles olham, e um deles aponta com 

o dedo; surgem, então, a imagem de uma seringa com agulha e um líquido azul, bem como a 

imagem aumentada microscopicamente do coronavírus – notamos os receptáculos envoltos à 

coroa, característica   que já se tornou familiar, pois circula nos meios de comunicação. A 

capa de revista funciona como vitrine para chamara a atenção do leitor, e a chamada principal 

vem com as informações explícitas em letras garrafais (URGENTE). A imagem está ligada 

ao assunto e à chamada secundária na parte superior. Outras informações pertinentes a uma 

capa de revista, como nome da revista, não estão presentes, mas fica claro que esse era o 

gênero pretendido.  

 

“URGENTE” 

“CHINA ANUNCIA A VACINA PARA O COVID-19” 

 

Depois dessa encenação visual, em letras garrafais e em caixa alta, aparece a palavra 

“URGENTE” e, em seguida, mais um anúncio da chegada da vacina. Assim, como na 

desinformação analisada anteriormente, o verbo dicendi utilizado é o anunciar. No entanto, 

ele não é suficiente; foi preciso o uso do advérbio de modo “oficialmente” para detalhar a 

ação. Aqui quem anuncia a “boa nova” é a China, país onde surgiu a pandemia de covid-19. 

A palavra vacina vem em destaque em cor diferente (amarela), para enfatizar o que se anuncia.  

 

“Ministério da Defesa Chinês anunciou oficialmente que desenvolveu com 

êxito a vacina contra o Coronavírus, que agora será testada em seres humanos.”  

 
2° acesso:  https://antigo.saude.gov.br/fakenews/46584-china-anuncia-vacina-para-coronavirus-e-fake-news. 

Acesso em: 10 abr. 2021. 

 

https://antigo.saude.gov.br/fakenews/46584-china-anuncia-vacina-para-coronavirus-e-fake-news
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Quanto ao argumento de autoridade, vemos a utilização de “China” e “Ministério da 

Defesa Chinês”, como os responsáveis por fazer o anúncio. Enfim, são aqueles que trazem a 

“boa nova”. 

Em seguida, é apresentado um link do Ministério de defesa da China. Quando 

acessado, chega-se à imagem abaixo. O erro 404 apresentado ocorre quando o usuário acessa 

uma página que não existe ou foi retirada do ar, como mostra a figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem gerada a partir do link disponibilizado.  

 

Quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire Wadle (2017), 

percebemos que a desinformação em questão é um conteúdo fabricado, ou seja, o locutor utiliza 

informações 100% falsas e constrói o texto com propósito de espalhar uma desinformação que 

possivelmente tem o propósito de causar um mal-estar. Como dissemos, a China foi o país onde 

a pandemia de coronavírus iniciou e, por isso, há muitas teorias da conspiração, segundo as 

quais o vírus teria sido disseminado propositalmente pelos chineses. Nesse sentido, atribuir à 

China a produção de uma vacina em tempo recorde alimenta, ainda mais, esses discursos 

conspiratórios.  

  Entendemos que o contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015) é 

aplicado, nessa desinformação, deste modo: 

Condição de identidade – percebemos um locutor que possivelmente tem por objetivo 

espalhar uma mentira com o propósito de jogar as pessoas desinformadas contra a China; o 

interlocutor possivelmente é alguém que compartilha essa visão conspiratória, mas também 

pode ser simplesmente uma pessoa que espera pela vacina. No caso, ambos os tipos podem 

tomar a notícia como verdade, mas passam por um processo de aceitabilidade diferente. 

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para 

Figura 23 - Tela de erro 
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dizer o quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a 

desinformação foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes:  

A) a prescritiva (fazer-fazer) – o locutor quer que o interlocutor acredite que a China já 

está testando a vacina da covid-19 em humanos. 

B) a informativa (fazer saber) - ele precisa transmitir um saber que presume ser 

desconhecido por parte do leitor:  a China já tem a vacina contra a covid-19. 

 C) a iniciativa (fazer crer), fazer acreditar que a China já está com a vacina pronta em 

tempo recorde. 

D) visada do páthos – ao fazer o seu leitor acreditar que a China já tem a vacina, visa-

se ao efeito patêmico da esperança, ou seja, aquele que lê e aceita tal desinformação como 

verdade aciona a sua esperança de sair da pandemia que assola o país e o mundo. Em 

contrapartida, como já mencionado, há as conspirações de que a China já tem a vacina, por ela 

ter sido a responsável pela disseminação do vírus. Nesse aspecto, essa notícia falsa pode gerar 

também ódio e raiva naqueles que acreditam nas teorias conspiratórias. Aqui dizemos que “pode 

gerar”, pois não temos garantias de que os efeitos visados são alcançados. 

Condição de propósito – trata-se de uma desinformação construída com o propósito 

enganar o locutor, pressupomos, a fim de inflar as redes conspiratórias. 

Condição de dispositivo – o ambiente onde circula a desinformação são as redes 

sociais, de rápido acesso e fácil circulação. 

Dados internos:  

a) espaço de locução – quem fala é alguém que supõe deter a informação e vem 

apresentá-la ao público.   

b) espaço de relação – o locutor é sucinto e direto e não demonstra aproximação com 

o interlocutor. 

c) espaço de tematização – o modo de intervenção do locutor vem por meio de uma 

encenação de uma capa de revista, que pode ser mais uma maneira de induzir a aceitabilidade 

por parte do interlocutor. 
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4.3.4 Desinformação 4 - Banner de campanha de reforço de vacinação é falso 

 

 

Figura 24 - Banner campanha de vacinação do portal 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 202058. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/45651-banner-de-campanha-de-reforco-de-vacinacao-e-

falso. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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Figura 25 - Banner campanha de vacinação oficial 

 

Fonte: PORTAL DE NOTÍCIAS, 202059.   

 

Nessa desinformação, deparamo-nos com uma desinformação de falso contexto, 

segundo Claire Wadle (2017), ou seja, o conteúdo é verdadeiro, mas foi compartilhado com 

contexto falso.  No caso, trata-se de um banner da campanha de vacinação contra poliomielite 

e sarampo. O gênero textual banner informativo tem por função informar o leitor sobre um 

evento ou problema; tal como o banner publicitário, também é elaborado usando algumas 

técnicas de produção, entre elas:  escolha da imagem, cor e frases de efeito.  

Uma busca feita no Google mostrou-nos que essa imagem foi publicada 59 vezes. A 

figura aqui reproduzida refere-se justamente à publicação do portal de notícias, na qual se 

desmente a informação de que haveria campanha de vacinação. O portal fez a checagem e a 

postagem em 06/08/2019, apresentando a seguinte justificativa: “O Ministério da Saúde 

informa que não existe, no momento, uma campanha nacional de reforço da vacinação contra 

o Sarampo no Brasil. A imagem que circula nas redes sociais diz respeito a uma campanha 

realizada em 2018”.  

 Ao compararmos a data de checagem, o que ocorre é um problema de contexto 

temporal, ou seja, a desinformação ocorre um ano após publicação oficial. Pressupomos que, 

 
59 Disponível em: https://www.portaldenoticias.com.br/noticia/8491/rs-nao-tem-campanha-de-vacinacao-

especifica-contra-o-sarampo.html Acesso em: 10 abr. 2021.  



128 
 

caso tivesse sido grafado o ano da vacinação, a desinformação seria evitada, pois os leitores 

um pouco mais atentos a identificariam como uma informação antiga. Contudo, a ausência da 

data completa pode levar as pessoas a aceitarem a informação como verdade.  

Em nosso entendimento, o “dia D” seria 18 de agosto, ainda que a imunização 

ocorresse de 06 a 31 daquele mês. Ademais, como já dissemos, não está escrito o ano em que 

o evento aconteceria.  É essa falta de atenção com o ano que possibilita um cartaz oficial 

tornar-se uma desinformação. Com base no que apresentamos até aqui sobre desinformações, 

este e pode ter sido um caso sem intenção; uma pessoa idônea pode ter reencaminhado e 

iniciado a desinformação, visto que não se mudou nada no banner original. 

 

4.3.5 Desinformação 5 - Vacina contra gripe causa buraco em braço 

 

 

Figura 26 - Vacina contra gripe causa buraco no braço60 

    
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201961. 

 

 

 

 

 

 
60 Esta desinformação foi por nós analisada em Ferreira (2021). Entretanto, o foco do estudo recaía apenas sobre 

a visada do páthos, que consiste em fazer-sentir, como já explicamos neste trabalho.  
61 1° acesso. Disponível em: https://www.saude.gov.br/fakenews/45625-vacina-contra-gripe-causa-buraco-em-

braco. Acesso em: 29 jul. 2020. 2° acesso. Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/45625-vacina-

contra-gripe-causa-buraco-em-braco. Acesso em: 10 abr. 2021. 
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Figura 27 - Notícia em Página de rede social 

 

Transcrição 

 

 
 

 
 

Fonte: FACEBOOK, 201962.  

 

Aconteceu na UBS do RIO 

BRANCO em São Vicente. Venho 

através desta publicação demonstrar 

minha indignação sobre a aplicação 

da vaciana (sic) da gripe na UBS Rio 

Branco. No momento da aplicação já 

(sic) percebi que algo tinha dado 

errado, pois meu abraço sangrou 

bastante situação  que é fora do 

comum em uma aplicação  de vaciana 

(sic). Alguns dias depois começou a 

aparecer um hematoma no local da 

vaciana (sic)  onde resolvi procurar 

um médico....DEPOIS de muitos 

curativos e antibióticos resolveram 

me encaminhar para uma cirurgia 

para retirada da necrose onde ficou 

aberto por uma semana .....senti 

muito (sic) dor ....nao pude 

trabalhar...13 dias fora os gastos 

....em relação (sic) aos curativos, 

transporte e medicação . Fica a dica 

se vc (sic) for tomar a 

vacina....TOME MUITO 

CUIDADO!!!! 

 

 

                                                                                                                     

O Portal Saúde Sem Fake News postou a checagem da desinformação “Vacina contra 

gripe causa buraco em braço”, no dia 29/06/2019.  No entanto, a página Vila Ema News, na 

qual buscamos a desinformação na íntegra para fazer a análise, postou a falsa notícia depois da 

checagem, em 25/07/2019. Assim, bastava uma busca no Google para verificar que não é uma 

informação verídica. Isso nos leva a concluir que as pessoas recebem e compartilham esses 

textos sem se preocuparem com a veracidade. Ao etiquetar como “Isto é fake News”, o portal 

ressalta que “o Ministério da Saúde garante que a vacinação é segura, sendo que seu resultado 

não se resume a evitar doenças. Vacinas salvam vidas. A recomendação é: não dê ouvidos às 

notícias falsas e vacine-se”. 

Quanto ao gênero textual, trata-se de um relato pessoal que apresenta um narrador não 

ficcional, tem espaço bem marcado – “UBS do RIO BRANCO em São Vicente” –  e uma 

organização temporal –  “momento da vacinação, e alguns dias depois”. O texto relata uma 

 
62 Disponível em: https://www.facebook.com/VilaEmaNews/posts/917200118624895. Acesso em: 24 abr. 2021 
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história que tenta dar a impressão de “verídica”. Os verbos estão no passado, e há introdução, 

desenvolvimento e conclusão. 

 

“Aconteceu na UBS do RIO BRANCO em São Vicente” 

  

A primeira, ação feita pelo locutor é deixar o interlocutor ciente do local onde teria 

ocorrido o suposto fato. Segundo ele, isso aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do 

Rio Branco, em São Vicente. O Portal Saúde Sem Fake News diz, na sua checagem, que a 

“Secretaria de Saúde de São Vicente realizou uma busca em suas unidades e não encontrou 

nenhum fato relacionado ao texto que viralizou”. 

 

“Venho através desta publicação demonstrar minha indignação sobre a aplicação da 

vaciana da gripe na UBS Rio Branco.  

 

Nesse caso, o autor inicia o texto como se fosse uma carta, e logo deixa claro seu 

objetivo: expor sua indignação com relação à vacina (grafado vaciana) e, mais uma vez, 

responsabiliza a UBS em questão por sua enfermidade. 

 

“No momento da aplicação ja percebi que algo tinha dado errado, pois meu abraço 

sangrou bastante situação que é fora do comum em uma aplicação de vaciana.”  

 “Alguns dias depois começou a aparecer um hematona no local da vaciana onde resolvi 

procurar um médico....DEPOIS de muitos curativos e antibióticos resolveram me 

encaminhar para uma cirurgia para retirada da necrose onde ficou aberto por uma 

semana ... senti muito dor.... não pude trabalhar... 13 dias fora os gastos .... em relacao 

aos curativos, transporte e medicação, fica a dica se vc for tomar a vacina....” 

 

Assim, inicia o relato do que diz ter ocorrido, desde o momento da aplicação até os dias 

seguintes, passando pela visita ao médico, a medicação e todo sofrimento e gastos resultantes 

dessa vacina. 

 

#lLitoral360 Enviado por Seguidor da página @São Vicente – Baixada Santista 

 

Sempre focamos que devemos duvidar do que encontramos nas redes sociais e que 
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devemos buscar as fontes. Nessa desinformação, houve a apresentação de uma fonte, 

obviamente sem créditos, o que nem sempre é levado em conta pelo leitor, que aparentemente 

se satisfaz com uma menção desse tipo. Afinal, qualquer pessoa pode escrever e postar na 

página do Facebook, mas não deixa de ser uma busca de credibilidade por meio da 

informatividade, mesmo que de baixo grau. 

Não se tem o uso do argumento por autoridade para a construção da aceitabilidade, visto 

tratar-se de um relato pessoal. Contudo, essa forma de trazer à tona o texto também contribui 

para aceitabilidade por parte do interlocutor, visto que o locutor é a pessoa que sofreu tudo o 

que é relatado. Nesse caso, trata-se de um relato da própria vítima, que se torna a testemunha 

daquilo que sofreu, aumentando o poder persuasivo do conteúdo.  

Nessa desinformação, o portal ainda destaca as características de “fake news” e diz: “A 

mensagem contém característica de Fake News, como erro de gramática, alarmista, informações 

vagas, não há datas e fontes confiáveis e, além disso, pede compartilhamento”. Como pudemos 

observar, realmente há problemas relacionados à norma-padrão da língua portuguesa, o que não 

impede de uma informação circular, quanto ao compartilhamento não conseguimos identificar 

no texto da desinformação. Torna-se ainda mais alarmista ao apresentar a foto de um braço com 

uma ferida aberta. 

Quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire Wadle (2017), 

percebemos que a desinformação em questão é um conteúdo enganoso, faz o uso mentiroso de 

uma informação para difamar tanto a vacina como a UBS.  

  Entendemos que o contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015) é 

aplicado nessa desinformação da seguinte maneira: 

Condição de identidade – o locutor busca o engajamento do seu interlocutor por meio 

da sensibilização. Ele se passa por uma pessoa sofrida, vítima de uma situação deplorável após 

o ato de se vacinar, e se dirige a todos que pensam em tomar a vacina. 

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para 

dizer o quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a 

desinformação foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes: 

A) a prescritiva (fazer-fazer) – o interlocutor quer desmoralizar a vacina e 

principalmente a UBS e busca a adesão do público para que faça o mesmo.  

B) a informativa (fazer saber) - faz o interlocutor saber o que houve com ele, após a 

vacinação. 

 C) a iniciativa (fazer crer) - para fazer com o leitor pense ser verdadeiro,  ele narra os 

pormenores e a emoção do tópico seguinte é primordial para alcançar a iniciativa. 
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 D) visada do páthos – ao fazer o seu leitor acreditar que a vacina da gripe provocou o 

“buraco” em seu braço, os possíveis efeitos patêmicos que podem ser desencadeados são o 

medo de tomar a vacina, a indignação com o ocorrido e a compaixão pelo sofrimento, que ganha 

maior destaque na imagem apresentada. Essas emoções afloradas podem ser o desencadeador 

para o compartilhamento, mesmo sem o locutor solicitar. 

Condição de propósito – o propósito do locutor está bem marcado por ele:“Venho 

através desta publicação demonstrar minha indignação sobre a aplicação da vaciana da gripe 

na UBS Rio Branco.  

Condição de dispositivo – mais uma vez destacamos que o ambiente onde circula a 

desinformação são as redes sociais, fundamentais para a propagação das desinformações, de 

rápido e fácil acesso. 

Dados internos:  

a) espaço de locução – fica bem claro que ele é um paciente do posto de saúde e tomou 

a vacina. Seus interlocutores são pessoas que possam vir a tomar a vacina, portanto ele os alerta.  

b) espaço de relação – ao final do texto, depois de o locutor expor algo que lhe sucedeu, 

já está tão próximo do interlocutor a ponto de dar conselho. “TOME MUITO CUIDADO!!!!”  

c) espaço de tematização - utiliza-se o relato pessoal para contar um fato que 

supostamente ocorreu com o locutor. Relata-se desde o momento da aplicação, passando pelas 

complicações, até chegar ao tratamento, ou seja, destacam-se todos os pormenores. Esse ponto 

é primordial para as emoções. 
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4.3.6 Desinformação 6 - Dia D de vacinação contra sarampo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201963.  

 

 

 

Figura 29 - Dia D de vacinação contra sarampo oficial 

 
Fonte do banner: SERRANOSSA, 201964. 

Fonte do brasão: WIKIPEDIA, s/d65. 

 
63 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/45199-dia-d-de-vacinacao-contra-sarampo-em-16-02-e-

fake-news Acesso: 10 abr. 2021. 
64 Disponível em: https://serranossa.com.br/noticia/geral/82846/secretaria-de-saude-alerta-para-falsas-noticias-

sobre-vacinacao-contra-o-sarampo. Acesso em: 24 abr.2021.  
65 Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%A3o_de_Tim%C3%B3teo#/media/Ficheiro:Coat_of_arms_of_Tim%C3

Figura 28 - Dia D de vacinação contra sarampo do portal 
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Essa desinformação é semelhante à desinformação 4. Temos um banner informativo no 

qual aparece a personagem Zé gotinha (mascote que representa a vacinação nas campanhas 

infantis) com o logo do SUS na barriga, com um escudo escrito “Vacinar é proteger” e as 

informações transcritas na parte superior do banner. Quanto ao conteúdo em si, também se 

assemelha à desinformação 4, pois é um cartaz oficial para a campanha de vacinação.  

No entanto, levando em conta o contexto de circulação, esse texto se torna uma 

desinformação de falso contexto, segundo Claire Wadle (2017). Isso porque o conteúdo é 

verdadeiro, mas foi compartilhado com contexto falso. De acordo com o portal,  

 

O cartaz se refere à vacinação apenas no Município de Timóteo (MG). As vacinas 

contra sarampo (tríplice viral e tretraviral) são oferecidas durante todo o ano nos 

postos, na rotina da imunização para as faixas etárias indicadas no Calendário 

Nacional de Vacinação. 

 

 

 Destacamos que, com as redes sociais, não há espaço geográfico delimitado, ou seja, em 

minutos o país todo pode ter acesso a essa informação. O brasão e o nome do município 

encontram-se no cartaz (Timóteo MG), no entanto, talvez por estarem em tamanho pequeno ou 

mesmo pela falta de atenção na leitura por parte do interlocutor, a informação passa 

despercebida. Assim, o público acredita se tratar de uma campanha oficial e compartilha, pois 

pressupõe que essa campanha ocorrerá em âmbito nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
%B3teo_MG.png. Acesso em: 24 abr. 2021.  
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4.3.7 Desinformação 7 - 10 razões pelas quais não deveria vacinar seu filho 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201966.   

 

Figura 31 - Post do Facebook 

 

Transcrição 

 

10  razões pelas quais você NÃO deveria 

vacinar seus filhos 

Vacinar uma criança é uma decisão 

importante que todos os pais devem fazer. 

Mas nem todos os pais compreendem os 

riscos envolvidos, os verdadeiros riscos 

que poderiam deixar uma criança 

debilitada por toda a vida, ou até mesmo 

matá-la. A máfia pró-vacina está 

rapidamente varrendo todos os casos de 

lesões relacionadas com a vacina e morte 

para debaixo do tapete como anomalias 

extremamente raras, mas muitas mães de 

uma criança prejudicada pela vacina serão 

as primeiras a dizer-lhe que, se ela 

pudesse fazer mais uma vez, ela não teria 

deixado a filha dela ser vacinada. 

Se o seu médico, diretor da escola do seu 

 
66 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/45183-10-razoes-pelas-quais-nao-deveria-vacinar-seu-

filho-e-fake-news Acesso em: 10 abr. 2021. 

Figura 30 - Razões pelas quais você não deveria vacinar seu filho 
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Fonte: FACEBOOK, 201767.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filho ou um amigo ou membro da família 

está pressionando você para vacinar seu 

filho com vírus geneticamente 

modificados (transgênicos), metais 

pesados e conservantes, e você não tem 

certeza de como fazer uma escolha 

melhor e mais informada a respeito - ou 

mesmo como responder a essas pessoas 

de forma inteligente, a fim de calá-los - 

considere as 10 razões seguintes para não 

caminhar na rota de vacinação: 

1) As vacinas não funcionam. Quando 

impressa em um cartaz ou repetida ad 

nauseam pelos Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC), a alegação 

embutida de que as vacinas previnem 

doenças transmissíveis e concedem 

imunidade duradoura pode soar bem para 

as massas de baixa informação. Mas a 

ciência simplesmente não a reforça, com 

surto após surto provando que as pessoas 

vacinadas são as mais 

imunocomprometidas, e são sempre as 

únicas a contrair as doenças contra as 

quais foram vacinadas. 

A Dra. Tetyana Obukhanych aborda este e 

muitos outros fatos sobre a vacina em seu 

poderoso livro Illusion Vaccine, o qual 

destrói muitos mitos modernos que 

cercam a vacinação. Não só as vacinas 

não conferem imunidade duradoura, mas 

elas realmente destroem a capacidade 

imunológica natural do organismo, 

deixando muitos indivíduos vacinados 

imuno-debilitados ao longo de suas vidas. 

2) As vacinas nunca foram 

comprovadamente seguras ou eficazes. 

Cada estudo usado como "prova" de que 

as vacinas são seguras, erroneamente 

compara os efeitos colaterais de uma 

vacina contra a efeitos colaterais de uma 

outra vacina, anulando-os eficazmente. 

Nenhum deles compara os resultados de 

saúde dos vacinados contra os indivíduos 

não vacinados, o qual seria o verdadeiro 

teste de segurança da vacina. 

"Verdadeiros estudos científicos duplo 

cego com placebos nunca foram 

 
67 Disponível em: https://www.facebook.com/eusuperior/posts/590786651091602. Acesso em:13 abr. 2021 
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realizados sobre as vacinas para 

determinar sua segurança", explica 

VacTruth.com. 

3) A primeira vacina foi um completo 

fracasso, a qual a indústria tentou 

encobrir. Poucas pessoas sabem que a 

primeira vacina já produzida, para a 

varíola, foi um desastre completo. As 

consequências de saúde daqueles que 

receberam inclui sífilis e morte, embora 

um esforço concertado foi feito na época 

para encobrir esses resultados e empurrar 

as vacinas de qualquer maneira, porque 

elas são altamente rentáveis. 

4) As vacinas são altamente lucrativas 

para as empresas farmacêuticas, as quais 

não podem ser responsabilizadas por 

danos. Sejamos francos - as vacinas são 

uma grande fonte inesgotável de fundos 

para a indústria farmacêutica. Não estão 

apenas os fabricantes de vacinas 

completamente protegidos contra a 

responsabilidade quando suas vacinas 

prejudicam ou matam as crianças, mas 

eles normalmente são "patrocinados" 

pelas agências governamentais que 

empurrá-las sobre as famílias e as 

crianças, usando táticas de intimidação 

ultrajantes e infundadas.  

5) Todas as vacinas contêm aditivos 

químicos mortais. O pediatra habitual 

ficaria duramente pressionado para 

fornecer bulas que esboçam os 

ingredientes da vacina aos seus clientes 

antes de forçar as vacinas. Mas os pais 

precisam saber que todas as vacinas 

contêm produtos químicos que danificam 

os neurônios, como o alumínio, mercúrio 

e formaldeído. Muitas vacinas também 

estão carregados com glutamato 

monossódico (GMS), antibióticos e até 

mesmo organismos geneticamente 

modificados (transgênicos ou OGMs). 

6) As crianças não vacinadas são 

geralmente mais saudáveis. Estudos 

internacionais que observam os resultados 

de saúde de crianças não vacinadas 

compradas com os seus colegas vacinados 

têm mostrado repetidamente que os não 

vacinados são geralmente menos afligidos 
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com alergias, autismo, distúrbios de 

comportamento, disfunção auto-imune e 

doenças respiratórias. Em relação à 

vacina contra a gripe, por exemplo, um 

estudo publicado na revista Clinical  

Infectious Diseases descobriu que os 

indivíduos vacinados contra a gripe são 

550% mais propensos a ter problemas 

respiratórios. 

7) As vacinas causam doenças incuráveis 

ao longo da vida em algumas crianças. É 

uma coisa ter inchaço localizado ou 

sintomas de febre temporários após as 

vacinas. Mas, se o seu filho é um dos mais 

infelizes que desenvolve danos 

permanentes do nervo sob a forma de 

Guillain-Barré, por exemplo, ele ou ela 

pode exigir cuidados ao longo da vida e 

tratamento por danos da vacina. Se você 

optar por vacinar, você está preparado 

para ter que potencialmente reorientar a 

sua vida em caso de autismo ou dano 

cerebral? 

8) As vacinas matam crianças e adultos. 

Embora as crianças pequenas e bebês 

estejam mais propensos a sofrer danos 

permanentes das vacinas, os adultos 

também estão em risco. Um exemplo 

prevalente disso é infame vacina Gardasil 

contra o HPV, que até à data tem 

prejudicado e matado dezenas de milhares 

de adolescentes e jovens. "São dadas às 

crianças americanas muito mais vacinas 

em idades mais jovens em comparação 

com outros países", explica VacTruth 

.com, observando que as vacinas também 

estão ligados a incidentes fatais como a 

SIDS (síndrome da morte súbita infantil), 

que o estabelecimento médico atribui à 

genética ou o abuso de crianças, a fim de 

proteger a fraude da vacina. 

9) As companhias de vacinas não podem 

ser processadas se você ou o seu filho 

forem prejudicados pelas vacinas. Se as 

vacinas realmente são tão seguras quanto 

os empurradores-de-vacina 

constantemente afirmam que elas são, 

então por que foi aprovada a National 

Childhood Vaccine Injury em 1986, 

isentando as empresas de vacinas e 
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drogas, bem como profissionais de saúde, 

de responsabilidade em caso de lesão ou 

morte? 

Em 2011, a Suprema Corte afirmou que as 

pessoas lesadas não podem processar as 

empresas de vacinas por lesão ou morte 

relacionadas às vacinas. Isso é realmente 

um risco que você quer o seu filho 

contraia? 

10) A exposição natural à doença é a 

melhor vacina. Verdade seja dita, a única 

maneira de desenvolver verdadeiramente 

uma imunidade arrebatadora ao longo da 

vida é viver a sua vida, como faria 

normalmente, mas sem injetar vírus 

mortos (e em alguns casos vivos) e 

adjuvantes químicos em seu tecido 

muscular. A exposição natural a qualquer 

doenças que estão à espreita no mundo é 

o único caminho para o corpo desenvolver 

anticorpos permanentes que estarão para 

sempre protegendo contra a doença. [10] 

Comer alimentos orgânicos frescos ricos 

em nutrientes e um estilo de vida saudável 

também ajudam a impulsionar o seu 

sistema imunológico, permitindo-lhe 

superar e desenvolver resistência a 

doenças naturalmente. 

 

A sétima desinformação analisada foi checada e postada pelo portal Saúde Sem Fake 

News, no dia 05/02/2019. Segundo o próprio portal, “o texto que circula nas redes sociais, sobre 

as ‘10 razões pelas quais não deveria vacinar seu filho”’ é cheio de inverdades e com 

informações sem fundamentação científica”. 

Conseguimos a desinformação na íntegra na página “Eu Superior” do Facebook, postada 

no dia 17/09/2017, ou seja, quase dois anos e meio antes de o portal fazer a checagem, sinal de 

que o texto continuou circulando nas redes sociais. Como vimos no Capítulo 2, as 

desinformações checadas pelo portal são enviadas por cidadãos que as recebem em suas redes 

sociais, desconfiam da veracidade delas e as encaminham ao WhatsApp do portal para 

verificação. Com relação a esse conteúdo, o portal ressalta a importância da vacinação, bem 

como os respaldos científicos relacionados aos possíveis sintomas adversos. Entretanto, dois 

pontos são tocados nessa checagem, destacados a seguir:  
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As ações de imunização, especialmente, nos 44 anos de existência do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), foram responsáveis por mudar o perfil 

epidemiológico das doenças imunopreveníveis no Brasil. O sucesso das ações de 

imunização pode ser comprovado pela erradicação da varíola e pela eliminação da 

poliomielite, da rubéola e síndrome da rubéola congênita. Também reduziu 

drasticamente a circulação de agentes patógenos, responsáveis por doenças como o a 

difteria, o tétano e a coqueluche.  

 

Infelizmente, o sarampo já não pode mais ser citado como erradicado no Brasil, como 

já vimos no capítulo 2, e o portal reforça essa característica: 

  

Além disso, há grupos resistentes a ações de imunização, alguns por acreditarem em 

informações sem evidência científica, outros por questões religiosas, ideológicas ou 

culturais. Alguns pais que não conviveram com o cenário endêmico dessas doenças 

em nosso país acreditam que as vacinas não trazem benefício à saúde do seu filho.  

 

10 razões pelas quais Não deveria vacinar seus filhos 

Vacinar uma criança é uma decisão importante que todos os pais devem fazer. Mas nem 

todos os pais compreendem os riscos envolvidos, os verdadeiros riscos que poderiam 

deixar uma criança debilitada por toda a vida, ou até mesmo matá-la. A máfia pró-vacina 

está rapidamente varrendo todos os casos de lesões relacionadas com a vacina e morte 

para debaixo do tapete como anomalias extremamente raras, mas muitas mães de uma 

criança prejudicada pela vacina serão as primeiras a dizer-lhe que, se ela pudesse fazer 

mais uma vez, ela não teria deixado a filha dela ser vacinada. 

Se o seu médico, diretor da escola do seu filho ou um amigo ou membro da família está 

pressionando você para vacinar seu filho com vírus geneticamente modificados 

(transgênicos) metais pesados e conservantes, e você não tem certeza de como fazer uma 

escolha melhor e mais informada a respeito – ou mesmo como responder a essas pessoas 

de forma inteligente, a fim de calá-los – considere as 10 razões seguintes para não 

caminhar na rota da vacinação. 

 

 A desinformação inicia como o título que menciona 10 razões para que os pais não 

vacinem seus filhos. Em seguida, são apresentados dois parágrafos de introdução. Nele, alude-

se ao fato de os pais não entenderem os riscos que envolvem a vacina, como deixar a criança 

debilitada ou levar à morte. Além disso, diz-se que o seu interlocutor precisa saber as 10 razões 

para não caminhar na rota da vacinação, ou seja, o interlocutor é preparado antes de se iniciar  

a exposição das 10 razões. São elas: 1) as vacinas não conferem imunidade, e sim 

imunodebilitação; 2) as vacinas nunca foram seguras; 3) a primeira vacina produzida (varíola 

– da qual tratamos no capítulo 2); 4) as vacinas são altamente lucrativas, e os governos 

empurram/intimidam as famílias e crianças a tomar; 5) as vacinas têm produtos químicos em 

sua composição; 6) crianças não vacinadas geralmente são mais saudáveis; 7) as vacinas 

causam doenças incuráveis; 8) as vacinas de HPV tem matado milhares de crianças e adultos; 

9) pessoas lesadas não podem processar; 10) a exposição natural à doença é a melhor vacina. 
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Quanto à linguagem, destacamos o fato de ser um texto de acordo com a norma-padrão da 

língua portuguesa.  

 O locutor busca mostrar que tem respaldo teórico para o que está dizendo, pois traz 

citações para dar outras vozes ao seu texto. Na razão 1, cita a Drª Tetyana Obukhanych e seu 

livro “Illusion Vaccine”; na razão 2, menciona  “Verdadeiros estudos científicos duplo cego 

com placebos nunca foram realizados sobre as vacinas para determinar sua segurança” explica 

VacTruth.com”; na razão 6, alude a “um estudo publicado na Revista Clinical Infectious 

Diseases descobriu que os indivíduos vacinados contra a gripe são 550% propensos a ter 

problemas respiratórios”; e, no final, cita 8 fontes que supostamente são as consultadas  para a 

escrita do texto. Percebemos, aqui, que o locutor tem a intencionalidade de convencer o 

interlocutor. Para tanto, busca atribuir características de artigo científico ao seu texto, agindo 

retoricamente para levar o leitor a aceitar sua posição e ter credibilidade. Toda a informatividade 

acrescentada é também um fator que contribui muito para aceitabilidade, uma vez que o texto 

dá a impressão de seriedade. 

Quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire Wadle (2017), 

percebemos que a desinformação em questão é uma mescla de conteúdo fabricado com 

enganoso, de modo a difamar as vacinas (aqui todas). Assim, o locutor busca conteúdos 

mentirosos, sem respaldo científico, e fabrica uma informação com características de artigo 

científico. 

  Entendemos que o contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015) é 

aplicado nessa desinformação do seguinte modo: 

Condição de identidade – o locutor deixa seu posicionamento antivacinas bem claro e 

se passa por uma pessoa muito bem esclarecida sobre o assunto, que busca munir o seu 

interlocutor de informações para que ele não só se conscientize, mas também saiba ter 

argumento com o pediatra, com o diretor da escola, bem como com amigos e parentes, quando 

for questionado sobre a não vacinação do filho. 

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para 

dizer o quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a 

desinformação foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes: 

A) a prescritiva (fazer-fazer) – o locutor quer fazer com que o interlocutor se torne um 

adepto antivacina e talvez até um propagador. 

B) a informativa (fazer saber) – faz o interlocutor saber quais argumentos podem ser 

usados na defesa de não vacinar o filho. 

 C) a iniciativa (fazer crer) -   a iniciativa do locutor é fazer o interlocutor crer que as 10 
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razões apresentadas são verdadeiras. Para isso, usa argumentos de autoridade para alcançar seu 

objetivo. 

D) visada do páthos – os efeitos possivelmente visados nessa desinformação são o de 

medo e dúvida. Ao enumerar – exaustivamente, diga-se de passagem – as razões, o locutor vai 

envolvendo o público, de modo a trazer dúvida ou medo de vacinar o filho. Ao mesmo tempo, 

pode trazer medo para os pais que vacinaram. 

Condição de propósito – o propósito do locutor está bem marcado: dar informações e 

argumentos para que os pais consigam ter justificativa na escola, bem como para amigos e 

parentes que questionarem a não vacinação do filho. 

 Condição de dispositivo – assim como as outras desinformações já analisadas, o 

ambiente onde circula a desinformação são as redes sociais, meio de fácil e rápida propagação. 

Dados internos:  

a) espaço de locução – o locutor é uma pessoa que se mostra bastante informada sobre 

vacinas e que vem dar respaldo “teórico” para o interlocutor, que é uma pessoa que não quer ou 

pensa em não vacinar os filhos e precisa de argumentos para responder às perguntas das pessoas 

próximas. 

b) espaço de relação - não há uma aproximação direta com o interlocutor, mas 

acreditamos que, por compactuarem da mesma opinião, eles estabelecem uma relação de 

confiança. 

c) espaço de tematização – a desinformação tem uma organização bem diferente das 

demais analisadas: apresenta uma introdução, depois, em tópicos, mostra   9 razões para não 

vacinar os filhos e, na décima razão, deixa claro que a solução é não vacinar, colocando as 

possíveis fontes consultadas. 
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4.3.8 Desinformação 8 – Vacina faz Mal 

 

Figura 32 - Vacina faz mal 

 
 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201968 

 

 

A desinformação de número oito é um vídeo, que o Portal pede para não ser 

compartilhado.  Ademais, acrescenta a importância da vacinação. “Com respaldo técnico de 

equipes especializadas, o Ministério da Saúde garante que a vacinação é segura, sendo que 

seu resultado não se resume a evitar doenças. Vacinas salvam vidas. A recomendação é: não 

dê ouvidos às notícias falsas e vacine-se”.  

 

 

 

 

 

 

 
68 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/45153-vacina-faz-mal-fake-news. Acesso em: 

13 abr. 2021.  
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4.3.9 Desinformação 9 - Vacinas causam autismo 

 

 

Figura 33 - Vacinas causam autismo 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201869. 

   

 A desinformação “Vacinas causam autismo”, nona da nossa análise, foi checada e 

publicada pelo portal no dia 24/09/2018, que assim a descreveu:  

 

Um estudo apresentado em 1998, que levantou preocupações sobre uma possível 

relação entre a vacina contra o sarampo, a caxumba e a rubéola e o autismo, foi 

posteriormente considerado seriamente falho e o artigo foi retirado pela revista que 

o publicou. Infelizmente, sua publicação desencadeou um pânico que levou à queda 

das coberturas de vacinação e subsequentes surtos dessas doenças. Não há evidência 

de uma ligação entre essa vacina e o autismo/transtornos autistas. 

 

 

Em busca da desinformação na íntegra, como temos feito até aqui, colocamos o seu 

título na plataforma de busca Google e, para nossa surpresa, não a encontramos. As 10 

primeiras matérias sugeridas sobre o assunto versam sobre a importância da vacina, 

desmentem boatos surgidos em 1988 – o mesmo que o portal usa para justificar sua falta de 

veracidade – e apresentam  um artigo de 2004 que mostra provas de que o autismo teria 

 
69 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44429-vacinas-causam-autismo-fake-news. Acesso em: 

13 abr. 2021. 
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relação com a vacina. Aqui, acreditamos estar diante de uma intervenção das redes sociais, 

no sentido de retirar do ar matérias comprovadamente falsas. 

4.3.10 Desinformação 10 – Vacinas Obrigatórias 

 

Figura 34 - Vacinas obrigatórias 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201870.   

 

 
70 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44248-vacinas-obrigatorias-o-que-ha-por-tras-disso-elas-

sao-confiaveis. Acesso em: 13 abr. 2021.   

https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44248-vacinas-obrigatorias-o-que-ha-por-tras-disso-elas-sao-confiaveis
https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44248-vacinas-obrigatorias-o-que-ha-por-tras-disso-elas-sao-confiaveis
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Figura 35 – Título: Vacinas Obrigatórias 

 
Transcrição 

 
Fonte: FACEBOOK, 201871.   

A desinformação na íntegra está ao lado. 

Em busca da verdade 

21 de março de 2018: 

VACINAS OBRIGATÓRIAS, O QUE HÁ POR 

TRÁS DISSO? 

Entrará em vigor uma lei marcial, a partir dos 

EUA. Há muitos vídeos sobre isso, é real. Os 

vídeos não deixam duvidas de que um novo 

Holocausto de proporções além Hitler, está pronto 

para se deflagrar contra a humanidade. 

Está sendo organizada uma NOVA ORDEM 

MUNDIAL 

1. Campos de concentração são mais de 800 de 

prontidão, nos EUA. 

2. Câmaras de gás. 

3. Trens enormes e jipes para o confronto urbano. 

4. Alto fornos para a cremação e milhões de 

caixões empilhados à espera dos cadáveres para 

serem cremados. 

5. O que ainda falta? Apenas o anúncio da lei 

marcial. 

Será um extermínio global. Bill Gates explicou a 

sua famosa agenda de despovoamento, através do 

uso de vacinas, com esta citação, numa audiência 

TED ao vivo em 2010: “o mundo tem hoje 6.8 

bilhões de habitantes… e está a caminhar para os 9 

bilhões. Agora se fizermos um trabalho realmente 

grande em novas vacinas, cuidados de saúde no 

campo de reprodução, poderia ser reduzida talvez 

em 10 a 15 por cento”. 

A palavra para isso é Eugenia. Adolf Hitler 

perseguiu a mesma filosofia: melhorar a raça 

humana através do genocídio. Eliminar o fraco, o 

feio, o estupido. 

…Então desenvolveram métodos secretos para 

fazer a mesma coisa. Estes métodos incluem 

convencer as pessoas a comerem alimentos 

 
71 Disponível em: https://www.facebook.com/lmeidaguiar/photos/vacinas-obrigat%C3%B3rias-o-que-

h%C3%A1-por-tr%C3%A1s-dissoentrar%C3%A1-em-vigor-uma-lei-marcial-a-p/2096971080532568/. Acesso 

em 12 de abr. de 2021. 
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geneticamente modificados, que promovem a 

infertilidade, a beber flúor, tomar vacinas… 

…Para serem injetados com vacinas contra a gripe, 

que contêm vírus furtivos do câncer e que 

provocam a mesma coisa: a morte. 

…Aqueles que rotineiramente tomam vacinas são 

naturalmente estúpidos. Eliminar as pessoas 

estúpidas- ou “bocas inúteis” do salto genético é 

um dos objetivos dos controladores globais. Assim 

a propaganda da vacinação serve como filtro 

perfeito para remover genes “estúpidos” do salto 

genético humano. Isto é sem dúvida a razão porque 

os globalistas empurram tão agressivamente as 

vacinas para as famílias de baixa renda e idosos. As 

equações deles “baixa renda” “igual” o “não 

qualificado para se reproduzir”. “Idosos” igual a 

“pensões ou reformas” igual a “extermínio”. 

É importante ressaltar que as vacinas contêm vírus 

furtivos do câncer, que são passados ao longo 

através de muitas gerações… 

Isso é admitido abertamente por cientistas que 

ajudaram a desenvolver estas vacinas 

“Eliminar os fracos” 

Este é o desejo dos controladores globais e não é 

segredo… o que os políticos de hoje e os 

burocratas e até mesmo alguns ativistas mal 

informados do movimento “ambiental” desejam 

alcançar – é a redução da população mundial para 

menos de um bilhão de pessoas. 

“A morte por vacinas é apenas mais lenta e mais 

dissimulada (disfarçada) do que a morte por 

Zyklon B. 

Bill Gates em particular, investe em tecnologia 

para a infertilidade: OGM (organismos 

geneticamente modificados) e vacinas, os quais são 

propositadamente concebidos para causar 

infertilidade e parar novos nascimentos, para assim 

reduzir drasticamente a população. 

# 2 – Vacinas compostas com vírus furtivos do 

câncer e adjuvantes químicos. 
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As vacinas são a principal causa por detrás das 

taxas crescentes de defeitos de infertilidade, partos 

e abortos espontâneos. 

As vacinas estão a ser agressivamente 

administradas em bairros minoritários e áreas de 

baixa renda. 

# 3 – Não vacinar os seus filhos 

Esta é uma defesa fundamental contra o 

extermínio. Aqueles que vacinam os seus filhos, 

estão a condená-los a riscos de infertilidade, 

colocando toda a linha genética em risco 

aniquilação. Ao evitar as vacinas e permitir que 

seus filhos naturalmente façam frente à gripe ou 

sarampo, você torna-os realmente mais fortes e 

mais resistentes às infecções futuras. 

PLANOS DA NOVA ORDEM MUNDIAL PARA 

DESPOVOAMENTO DO MUNDO; SERIA UM 

GENOCÍDIO EM MASSA? 

Clube de Roma 

Mikhail Gorbachev- Ex-secretário geral da União 

Soviética afirmou: 

…”cortamos a população em 90% e não vai sobrar 

muita gente que possa causar grandes quantidades 

de prejuízos ecológicos”. 

Jacques Costeau – oceanógrafo, embaixador da 

Unesco: 

“Para salvar o planeta, seria necessário matar 

350.000 pessoas por dia”. 

Carl Teichrib da Geórgia: “manter a humanidade 

sob 500.000.000 de unidades, em perpétuo 

equilíbrio com a natureza”. 

Estas declarações constam no livro: O MUNDO 

ESTÁ EM PERIGO- de Pedro II, Bento da 

Conceição, páginas 173, 174 e 175. 

Como já mencionamos antes, um dos grandes 

recursos para diminuir drasticamente a população 

mundial, sem que ela perceba, são as vacinas, 

aplicadas na população. Os vírus furtivos, 

causadores do câncer, existentes na vacina, são os 

seguintes, segundo nosso conhecimento e 
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pesquisa: MUMPS vírus, HERPES vírus, RS vírus, 

HPV ou HP vírus. 

Aqui surge a grande pergunta: estando as vacinas 

impregnadas de vírus tão perigosos e mortíferos, 

por que se oculta isso totalmente da população? Por 

que antes de vacinar não se informa claramente à 

população tudo o que compõe cada vacina, para 

que haja liberdade de escolha de cada um se quer 

vacinar ou não? Por que estão escondendo o 

perigo, as terríveis consequências e a deliberada 

intenção de com isso reduzir drasticamente a 

população mundial? As respostas estão claras nos 

textos citados anteriormente. 

Tudo parece estar a serviço de um genocídio global 

planejado. 

Há quem possa contestar essas afirmações dizendo: 

foi a vacina que acabou com a febre amarela no 

Brasil nos anos 50 e 60. Isso não corresponde à 

verdade, pois foram as rígidas medidas sanitárias 

adotadas na época em todas as regiões afetadas que 

conseguiram controlar em parte esta epidemia. As 

condições higiênicas da época eram muito 

precárias ou até inexistentes. Grande parte da 

população defecava no mato ou perto de casa no 

chão, se infectando com suas próprias fezes. 

Esgotos correndo nas ruas eram uma característica 

dessa época, sobretudo nos bairros mais pobres da 

periferia. Também a orientação nutricional que 

lhes foi dada, ajudou a deter a febre amarela, mas 

que nunca foi eliminada completamente. 

Pesquisa Bioenergética: através do inconsciente, o 

qual é totalmente imparcial, a melhor e mais 

confiável fonte de pesquisa que se conhece no 

mundo todo. As respostas dirigidas ao inconsciente 

sempre tão imediatas e exatas, quando se domina a 

técnica. 

O próprio inconsciente responde quando 

perguntado se a pergunta lhe foi formulada 

corretamente, se houve alguma interferência de 

metais, se os examinadores estão aptos para efetuar 
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a pesquisa etc. 

Trabalho há 19 anos diariamente com esta técnica 

insuperável, cujos resultados são os melhores que 

se possa imaginar. 

Em relação às vacinas formulei inúmeras perguntas 

ao inconsciente e eis um resumo das respostas: *As 

vacinas para surtirem efeito precisam causar 

doenças. Elas causam uma doença artificial que 

compromete a resistência natural do corpo. “No 

soro das vacinas encontramos os vírus atenuados 

ou bactérias ou suas toxinas ou elementos 

celulares. A maioria das vacinas contém 

formaldeídos que são cancerígenos, além de 

hidróxido de alumínio e Timersal, composto 

orgânico de mercúrio. Portanto elas têm 

substâncias tóxicas e venenosas”. Confirmamos 

essas informações contidas no livro: VACINAR 

OU NÃO? Editado por Veronica Carstens- Editora 

Paulus em 2004. 

* A única vacina aceitável hoje é a da Poliomielite, 

por não ser invasiva, a que se baseia em simples 

gotinhas colocadas sobre a língua. * Ninguém 

deveria ser vacinado antes de formar 

completamente seu sistema imunológico, que 

ocorre aos três anos de vida. *As vacinas 

enfraquecem as defesas orgânicas e causam mais 

doenças. O aumento da dengue e do zika vírus 

estão relacionados com as vacinas que acabaram 

com a imunidade, e predispuseram para estes 

problemas atuais. Os vírus e bactérias devido às 

vacinas, não saem, ficam apenas presos dentro do 

corpo, onde estão incubados e futuramente 

voltarão a atacar, é o que estamos verificando hoje 

por toda parte com epidemias antigas que pareciam 

extintas definitivamente. *As vacinas são 

verdadeiras bombas com efeito retardado, dentro 

do organismo. *Nenhuma vacina protege com 

garantia total contra a doença para a qual foi 

recomendada. Buchwald provou que 90 % das 

pessoas acometidas por varíola após a segunda 
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guerra mundial, tinham sido vacinadas. *Às vezes 

as complicações decorrentes das vacinas superam 

em muito a própria doença que pretendiam 

combater. * As vacinas são um excelente meio de 

ganhar muito dinheiro, por isso forjam a sua 

eficácia, falseiam a verdade, sem assumir as 

terríveis consequências decorrentes delas. 

*Formulei a seguinte pergunta ao inconsciente: a 

Dengue pode ser combatida com alguma vacina? A 

resposta obtida foi: jamais, só pioraria a situação. 

*Vacinas vencidas ou estragadas quando aplicadas 

por descuido, geram consequências dramáticas em 

quem as toma, tal qual comer uma carne estragada, 

cujas consequências são catastróficas. * Vacinas 

são uma enganação. São causa de muitas doenças 

futuras. Melhor que nunca tivessem sido 

inventadas, pois a humanidade viveu milhares de 

anos sem tê-las, os bichos também não as tem no 

mato, mesmo assim têm uma saúde invejável, 

porque vivem em harmonia com a natureza. Nas 

cidades não há qualidade de vida e nenhuma vacina 

é capaz de gerar saúde. Esta é a maior prova de sua 

inutilidade. Depois de obrigatoriedade das vacinas 

em crianças, as doenças só têm avançado 

assustadoramente. As vacinas só conseguiram uma 

coisa: evitar a saúde da população. Os fatos aí estão 

para quem quiser constatar. * Vacina é droga, se 

droga fosse boa, jamais teria este nome. 

Muita gente passou tão mal depois de vacinada, 

que jamais quer tomar outra vacina. Muitos 

morrem devido às consequências das vacinas. A 

vacina contra a gripe é um exemplo disso. Grande 

parte das epidemias que verificamos hoje são 

consequências das vacinas tomadas na infância de 

maneira obrigatória. *Há quantos anos a população 

está sendo enganada com falsas promessas de 

vacinas contra a AIDS, o Câncer, e onde estão essas 

vacinas? De nada serviriam mesmo se tivessem 

sido inventadas. 
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A checagem da desinformação “Vacinas obrigatórias, o que há por trás disso” foi postada 

pelo Portal Saúde Sem Fake News, no dia 03/09/2018, e recebeu a etiqueta de “Isto é Fake 

News!”. Na checagem é mencionado: “esse portal profere bastante inverdades a respeito da 

vacina”, pela imagem não é possível identificar qual é esse portal, e continua  

 

Não compartilhe. O ditado popular “melhor prevenir do que remediar” se aplica 

perfeitamente a vacinação. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram 

de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. 

Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche são só alguns exemplos de 

doenças comuns no passado que as novas gerações só ouvem falar em histórias. Com 

o respaldo técnico de equipes especializadas, o Ministério da saúde garante que a 

vacinação é segura, sendo que seu resultado não se resume a evitar doenças. Vacinas 

salvam vidas. A recomendação é que não deu ouvido às notícias falsas e vacine-se.  

 

 

Quanto ao gênero, há algumas características da notícia.  Apresenta título: “VACINAS 

OBRIGATÓRIAS, O QUE HÁ POR TRÁS DISSO? ”, tem uma linguagem objetiva e clara e forte 

argumentação. É construída com por meio de discursos de autoridade, sempre dando voz a 

pessoas públicas, às quais são atribuídos discursos falsos que, apesar disso, não deixam de 

cumprir seu papel de “fontes”.  

 

Mikhail Gorbachev- Ex-secretário geral da União Soviética afirmou: 

…”cortamos a população em 90% e não vai sobrar muita gente que possa causar grandes 

quantidades de prejuízos ecológicos”. 

Jacques Costeau – oceanógrafo, embaixador da Unesco: 

“Para salvar o planeta, seria necessário matar 350.000 pessoas por dia”.  

Carl Teichrib da Geórgia: “manter a humanidade sob 500.000.000 de unidades, em perpétuo 

equilíbrio com a natureza”. 

 

O MUNDO ESTÁ EM PERIGO - de Pedro II, Bento da Conceição, páginas 173, 174 e 

175. 

VACINAR OU NÃO? Editado por Veronica Carstens- Editora Paulus em 2004. 

 
 Em uma breve pesquisa, não encontramos o primeiro livro citado. Pelo contrário, na 

página intitulada “Mãe Maria”72, verificamos a existência de um link, que é o mesmo a que 

 
72 https://www.rainhamaria.com.br/Pagina/19185/Vacinas-obrigatorias-O-que-ha-por-tras-disso-Elas-sao-

confiaveis. Acesso em: 23 mai. 2021. 
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tivemos acesso anteriormente. Em outro site, intitulado “Amen” 73, deparamo-nos com a 

informação de que Bento da Conceição é um falso vidente. Ao pesquisarmos o segundo livro, 

fomos encaminhados para a seguinte obra: “Vacinar sim ou não? Na infância e na idade adulta 

orientação na perspectiva homeopática”, organizado por Verônica Carstens e publicado em 

2011, pela editora Taps, de Florianópolis74. Pelo que apuramos, trata-se da tradução de um livro 

alemão, do qual não sabemos seu respaldo científico.  É importante destacar que, geralmente, 

as pessoas que negam a importância das vacinas ou ainda criam um medo em torno do uso de 

imunizantes são as chamadas negacionistas da ciência. Entretanto, na produção da 

desinformação, elas recorrem aos discursos de autoridade em busca da credibilidade, mesmo 

que se remetam a fontes falsas ou verdadeiras usadas de maneira distorcidas. 

Para conseguir o texto na íntegra, recorremos ao Facebook, mais especificamente à 

página “Em busca da verdade”. A desinformação inicia com uma pergunta cujo propósito é 

desvendar o porquê de as vacinas serem obrigatórias. Em seguida, percebemos que, segundo o 

autor (cujo nome não é mencionado), está havendo uma conspiração.   

Como sabemos, existem pessoas que pregam a existência de uma elite globalista que 

manipula a política mundial com objetivos escusos, dentre eles a redução da população 

mundial. Para tanto, usam termos como: lei marcial, ou seja, uma lei imposta por alguma 

autoridade militar no controle da administração do Estado. Muitas vezes, essa lei suspende o 

direito às liberdades fundamentais do cidadão, com a justificativa de estar protegendo a 

população em caso de emergência ou perigo75. Outro termo identificado e bastante comum é   

NOVA ORDEM MUNDIAL (grafado em maiúsculas, como já dissemos, para alcançar maior 

atenção do leitor). Depois da Guerra Fria, a expressão foi usada ao longo da história para 

explicar as relações geopolíticas entre os países.  

Vale ressaltar que esses recursos conspiratórios utilizados nas desinformações para 

propagar o medo – como uma nova ordem mundial que quer o extermínio da população 

mundial, ou ainda, a diminuição da população por meio de imunizantes contaminados – são 

as mesmas estratégias já usadas em relação à vacina da febre amarela.  

 

Aqueles que rotineiramente tomam vacinas são naturalmente estúpidos. Eliminar as 

pessoas estúpidas - ou “bocas inúteis” do salto genético é um dos objetivos dos controladores 

 
73 http://www.amen-etm.org/FichadoBentodaConceicao.htm. Acesso em: 23 mai. 2021. 

74 Versão eletrônica. Disponível em: <https://fdocumentos.tips/document/vacinar-sim-ou-nao.html>. Acesso em 

20 de abr. de 2021. 
75 Cf. https://www.dicio.com.br/lei-marcial/. Acesso em: 23 mai. 2021. 

https://www.dicio.com.br/lei-marcial/
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globais. 

...um dos grandes recursos para diminuir drasticamente a população mundial, sem 

que ela perceba, são as vacinas, aplicadas na população. Os vírus furtivos, causadores do 

câncer, existentes na vacina... 

 

 

 O que percebemos nos trechos transcritos acima é uma forma bastante utilizada pelos 

produtores de desinformações: eles exageraram nos efeitos que podem causar, que muitas 

vezes, são inexistentes para causar o medo, ou seja, para atingir a credibilidade por meio de 

emoções. 

Quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire Wadle (2017), 

percebemos que a desinformação é um conteúdo fabricado. O locutor cria uma narrativa 

fantástica, para chegar a seu objetivo de “informar sobre a tal conspiração que diminuirá o 

número de habitantes do mundo”. Segundo ele, a vacina é um desses métodos de extermínio. 

  Quanto ao contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015), entendemos que 

ele é aplicado nessa desinformação do seguinte modo: 

Condição de identidade – o locutor que não é identificado deixa seu posicionamento 

antivacinas bem claro e busca trazer ao seu interlocutor informações diversas para convencê-lo 

da conspiração que há por trás dos imunizantes.  

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para 

dizer o quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a 

desinformação foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes: 

A) a prescritiva (fazer-fazer) – o locutor quer fazer com que o interlocutor se torne um 

adepto de que há a conspiração para dizimar uma parcela, bem como um adepto dos 

movimentos antivacina. 

B) a informativa (fazer saber) – faz o interlocutor saber quais são os passos dessa 

conspiração, como sucederá e quem está por trás de tudo. Ademais, informa que a vacina 

contém vírus furtivos causadores do câncer. 

 C) a iniciativa (fazer crer) – a iniciativa do locutor é fazer o interlocutor crer que a 

conspiração é verdadeira e que as vacinas são um mal maior para a humanidade. Para tanto, usa 

argumentos de autoridade para alcançar seu objetivo, cita várias personalidades que, segundo o 

autor, teriam falado sobre a necessidade de diminuir a população. 

D) visada do páthos – o principal efeito visado nessa desinformação é o medo. Isso 

acontece quando se explica como a conspiração acontecerá e também quando se alude aos vírus 
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furtivos causadores do câncer, presentes nas vacinas. Desse modo, causa-se medo em quem 

toma vacinas – pois pode acreditar na possibilidade de desenvolver algum tipo de câncer – e, 

além disso, esse medo pode levar à não vacinação.  

Condição de propósito – o propósito do locutor é informar sobre a “Nova ordem 

Mundial” e sobre a “lei marcial” que entrará em vigor para diminuir a população mundial. Para 

tanto, um dos meios será a aplicação de vacinas com vírus furtivos de câncer. Em suma, 

podemos dizer que o propósito maior em meio a tudo isso é fazer com que as pessoas não 

vacinem. 

 Condição de dispositivo – assim como as outras desinformações já analisadas, o 

ambiente onde circula a desinformação são as redes sociais, meio de fácil e rápida propagação. 

Dados internos:  

a) espaço de locução – o locutor é uma pessoa que se mostra bastante informada, ou 

seja, reuniu vários textos sobre o assunto e montou o seu, visto que os assuntos se repetem da 

narrativa. 

b) espaço de relação – não há uma aproximação direta com o interlocutor, mas, por 

compactuarem da mesma opinião, eles estabelecem uma relação de confiança. 

 c) espaço de tematização – essa desinformação reúne vários textos sobre o assunto. A 

desinformação inicia com a pergunta:  VACINAS OBRIGATÓRIAS, O QUE HÁ POR TRÁS 

DISSO? Mais adiante, o locutor acrescenta mais uma questão: PLANOS DA NOVA ORDEM 

MUNDIAL PARA DESPOVOAMENTO DO MUNDO; SERIA UM GENOCÍDIO EM 

MASSA? 
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4.3.11 Desinformação  11 - Vacina anticâncer 

 

  

Figura 36 - Vacina Anticâncer76 

 
 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201877.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Esta desinformação foi por nós analisada em FERREIRA (2021). Entretanto, o foco desse trabalho foi somente 

a perspectiva da visada do páthos, que consiste em fazer-sentir.   
77 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44234-vacina-anticancer-fake-news. Acesso em: 13 abr. 

2021 
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Figura 37 - Vacina Anticâncer completo 

 

Transcrição 

 

Fonte:https://www.tribunapr.com.br/noticia

s/brasil/boato-de-whatsapp-hospital-esclarece-que-

cura-do-cancer-ainda-nao-foi-descoberta/. Acesso 

em: 13/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACINA 

 contra  

     o  

CÂNCER 

 

 

ESSA EU REPASSO COM MAIOR 

PRAZER, E ESPERO QUE VOCÊ FAÇA 

O MESMO, REPASSE A TODOS OS 

SEUS CONTATOS  

 

Vacina anti-câncer RINS E PELE 

 

Boas notícias são para partilhar. 

 

Já existe vacina anti-câncer (pele e rins). 

Foi desenvolvida por cientistas médicos 

brasileiros,uma vacina para estes dois 

tipos de câncer, que se mostrou eficaz, 

tanto no estágio inicial como em fase mais 

avançada. 

A vacina é fabricada em laboratório 

utilizando um pequeno pedaço do tumor 

do próprio paciente. Em 30 dias está 

pronta, e é remetida para o médico 

oncologista do paciente. 

Nome do médico que desenvolveu a 

vacina:José Alexandre Barbuto 

Hospital Sírio Libanês — Grupo Genoma. 

Telefone do Laboratório: 0800–7737327 

— (falar com Dra. Ana Carolina ou Dra.. 

Karyn, para maiores detalhes) 

http://www.vacinacontraocancer.com.br/ 

Isto sim é algo que precisa ser 

repassado………. 

Alguém pode estar precisando !!!!! 

Por favor, divulguem esta vitória da 

medicina genética brasileira!!!! 

 

R E P A S S E M 
 

Aqui esclarecemos que o site do qual retiramos a desinformação na íntegra não a 

postou como uma suposta desinformação, mas sim com o intuito de desmenti-la. A publicação 

ocorreu no dia 15/09/2017, com o título: “Boato de WhatsApp: hospital esclarece que cura 
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do câncer ainda não foi descoberta”. Já no portal, ela foi checada no dia 30/08/2018. Em mais 

uma breve pesquisa, vimos a mesma desinformação postada em 2011. O portal esclarece que, 

desde 2008, ela circula, o que revela a sazonalidade desses textos. Nesse caso, temos um 

conteúdo que sensibiliza muito as pessoas: o câncer.  

Quanto ao gênero, é um texto informativo cuja função é transmitir um conhecimento e 

se aproxima mais da notícia. Apresenta título – “VACINA contra o CÂNCER” – e o lead – 

Vacina anti-câncer RINS E PELE. A argumentação é construída com o uso do discurso de 

autoridade, por meio de citações de nomes de estudiosos e do hospital. 

 

VACINA contra o CÂNCER 

ESSA EU REPASSO COM MAIOR PRAZER, E ESPERO QUE VOCÊ FAÇA O 

MESMO, REPASSE A TODOS OS SEUS CONTATOS 

Vacina anti-câncer RINS E PELE 

Boas notícias são para partilhar. 

Já de início, ela nos revela ser um conteúdo fabricado, pois o locutor diz que “repassa 

com prazer”, ou seja, dá a entender que a boa nova deve ser espalhada e, sem cerimônia, 

aproxima-se do interlocutor, mostrando que não espera outra atitude de sua parte que não seja 

passar adiante o seu texto. Nesse caso, o autor trata o leitor por “você”, pedindo que repasse 

para os contatos. Em seguida, classifica seu texto como “Boas Notícias” e, por isso, deve ser 

partilhado. Consequentemente, notamos a presença de verbos de comando, dirigidos ao público, 

quais sejam:  repassar, compartilhar e divulgar. 

Em seguida, apresenta-se aquilo que chamaremos de “corpo do texto”: 

 

Já existe vacina anti-câncer (pele e rins). Foi desenvolvida por cientistas médicos 

brasileiros, uma vacina para estes tipos de câncer, que se mostrou eficaz, tanto no estágio 

inicial como em fase mais avançada. 

A vacina é fabricada em laboratório utilizando um pequeno pedaço do tumor do próprio 

paciente. Em 30 dias está pronta, e remetida para o médico oncologista do paciente. 

 

Aqui o locutor informa o público a respeito da suposta vacina, explica sua eficácia – 

tanto no estágio inicial ou avançado – e utiliza o argumento de autoridade para buscar a 

aceitabilidade: “cientistas médicos brasileiros”. O interessante é que não são médicos ou 
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cientistas, e sim os dois, o que aumenta a credibilidade, por serem profissionais da saúde 

envolvidos em pesquisas científicas.   

Na sequência, detalha-se o processo de fabricação da vacina até chegar ao paciente. 

Desse modo, o locutor trabalha a informatividade para que a aceitabilidade ocorra. 

 

Nome do médico que desenvolveu a vacina: José Alexandre Barbuto 

Hospital Sírio Libanês – Grupo Genoma 

Telefone do Laboratório: 0800-7737327- (falar com Dra, Ana Carolina ou Dra.. 

Karyn para maiores detalhes) 

www.vacinacontraocancer.com.br 

 

Segue-se o foco na informatividade e, nesse momento, o autor fornece detalhes sobre 

quem desenvolveu a vacina, onde consegui-la e como ter contato. Ao acessar o site indicado, 

somos direcionados a um endereço esse outro endereço que trata de investimentos78.  

 

Isto sim é algo que precisa ser repassado.........Alguém pode estar precisando!!!!! 

Por favor, divulguem essa vitória da medicina genética brasileira!!!! 

 

Quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire Wadle (2017), 

percebemos que a desinformação em questão é um conteúdo fabricado. Sendo assim, o locutor 

não deixaria de terminar o texto, mais uma vez, pedindo que fosse repassado, compartilhado.  

Afinal, esse é o propósito das desinformações fabricadas: conseguir atingir o máximo de 

pessoas. 

  Entendemos que o contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015) é 

aplicado nessa desinformação da seguinte forma: 

Condição de identidade – percebemos um locutor com propósito definido: alcançar o 

maior número de compartilhamentos, possivelmente para que possa levar o falso link a essas 

pessoas e conseguir compartilhamentos da página de investimento, já citada por nós. 

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para 

 
78Disponível em: https://brazil.investing-fund.com/ultimos-investimentos-de-tiago-leifert-deixam-experts-

boquiabertos-e-grandes-bancos-assustados/?o=Bitcoin 

Up&lpkey=167f010b728844d834&lid=425&cid=1624&tsid=64&uc=bza51z8r&uclickhash=bza51z8r-bza5ftdu-

us16-xsa3-j6ib-h9vcbl-h9vc8n-e2f7c1# Acesso em: 03 out. 2020. 

http://www.vacinacontraocancer.com.br/
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dizer o quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a 

desinformação foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes: 

A) a prescritiva (fazer-fazer) – fazer o interlocutor acreditar que a vacina realmente já 

existe, levando-o a compartilhar com mais pessoas. 

B) a informativa (fazer saber) - fazer o interlocutor saber de uma informação importante 

em tempos de pandemia, isto é, que a vacina já existe. 

C) a iniciativa (fazer crer) - para fazer com que o interlocutor aceite o texto como 

verídico, o locutor faz o uso de um alto grau de informatividade, dando nomes dos possíveis 

profissionais, de um renomado hospital de São Paulo – “Sírio Libanês” –, bem como fornecendo 

telefones e sites. 

D) visada do páthos – o próprio nome câncer tem uma carga semântica forte, pois remete 

a uma doença que causa muito sofrimento e deixa a pessoa muito debilitada, sendo vista por 

muitos como sentença de morte. Assim, os efeitos patêmicos que podem ser despertados são 

variados: esperança, alegria pela suposta vacina, medo ou compaixão pelo enfermo. 

Condição de propósito – trata-se de uma desinformação pensada e construída com o 

propósito de conseguir compartilhamentos para fins lucrativos. 

Condição de dispositivo – mais uma vez, a desinformação circula nas redes sociais, um 

ambiente propício, pois o interlocutor é encaminhado para o link, também fácil de compartilhar. 

Dados internos:  

a) espaço de locução – quem fala é alguém que obteve essas “informações importantes” 

e resolveu fazer o bem, espalhando a notícia e pedindo que seja compartilhada com todos.  

b) espaço de relação – a relação do locutor e do interlocutor é aproximada quando ele 

se posiciona como uma pessoa amigável que tem prazer em enviar uma notícia. Ele pratica a 

ação por vontade de ajudar o outro e espera a mesma postura. 

c) espaço de tematização – está bem marcado com informatividade, por ser um assunto 

tão delicado. A preocupação na tematização é explorar muito as informações.  
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4.3.12 Desinformação 12 - Japão: Vacina contra HPV sob julgamento devido a horríveis efeitos 

colaterais 

 

 

Figura 38 - Notícia sobre vacina contra HPV 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201879. 

 

O Portal Saúde Sem Fake News publicou a checagem desta desinformação no dia 

28/08/2018. Na ocasião, pediu-se que ela não fosse compartilhada por se tratar de uma notícia 

falsa. Além disso, fez-se o seguinte comentário: “Não existe e nunca existiu a proibição da 

vacina HPV (Papilomavírus Humano) mencionada na imagem. O texto contém inúmeras 

inverdades, é alarmista, tem erros gramaticais e pede compartilhamento, características de 

notícia falsa”. Mais uma vez, o portal tece comentários específicos sobre as desinformações, ou 

seja, aquilo que estabelece como  características de notícias falsas. 

Ao buscarmos a desinformação para análise, percebemos que o site em que essa notícia foi 

publicada retirou a matéria do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44144-japao-vacina-contra-o-hpv-sob-julgamento-

devido-a-horriveis-efeitos-colaterais-fake-news. Acesso em: 13 abr. 2021 
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Fonte: VERDADE MUNDIAL, 2017
80

.  

 

4.3.13 Desinformação 13 - MPF proíbe vacina contra HPV 

 

 

Figura 40 - Vacina contra o HPV Transcrição 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201981.  

Alerta aos pais: MPF proíbe a vacina 

contra o HPV, que pode deixar seus filhos 

debilitados por toda a vida ou até mesmo 

levá-los à morte por conter metais 

pesados, vírus transgênicos e 

conservantes, além de destruir a 

capacidade natural do indivíduo, NÃO 

VACINE SEU FILHO CONTRA O HPV 

porque por trás disso, esconde-se uma 

máfia que só visa lucrar com isso. 

 

 

 

 

A desinformação em questão é um vídeo, mas vem acompanhada do texto transcrito 

anteriormente. Foi checada e postada no portal em 05/08/2019. No vídeo, consta que as imagens 

são de 2014. Em pesquisa, encontramos também reportagem de 2015, que fala que o MPF pediu 

 
80 Disponível em: https://verdademundial.com.br/2017/03/japao-vacina-contra-o-hpv-sob-julgamento-devido-

seus-horriveis-efeitos-colaterais/. Acesso em: 29 jul. 2020. 
81 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44143-mpf-proibe-vacina-contra-hpv-fake-news. Acesso 

em: 13 abr. 2021.  

Figura 39 - Página fora do ar 

https://verdademundial.com.br/2017/03/japao-vacina-contra-o-hpv-sob-julgamento-devido-seus-horriveis-efeitos-colaterais/
https://verdademundial.com.br/2017/03/japao-vacina-contra-o-hpv-sob-julgamento-devido-seus-horriveis-efeitos-colaterais/
https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44143-mpf-proibe-vacina-contra-hpv-fake-news
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a proibição da vacina. No entanto, sabemos que a vacinação contra o HPV continua a ser 

ministrada normalmente, embora o texto mencione o contrário.  Entre as explicações dadas pelo 

portal do Ministério da Saúde, destaca-se que  

 

Não existe e nunca existiu a proibição da vacina HPV (Papilomavírus Humano) 

mencionada na imagem. O Ministério da Saúde esclarece que essa vacina é segura 

e eficaz e, assim como todas as vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), passa por um rígido processo de validação e possui os devidos 

registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No entanto, como 

qualquer medicamento, pode causar Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV), 

embora sejam raros. 

  

Ainda que não apareça um pedido de compartilhamento, o interlocutor que aceita o 

conteúdo como verdade também terá compaixão por outros pais e compartilhará. Isso porque, 

de certa forma, ocorre uma comoção do público, ainda mais se tratando de crianças.  

Quanto ao gênero, podemos dizer que se trata de um alerta destinado a um público 

específico, isto é, aos pais. Desse modo, eles são “alertados” sobre os possíveis perigos da 

imunização contra o HPV.  

Quanto à classificação dos tipos de desinformações propostos por Claire Wadle (2017), 

percebemos que o texto apresenta uma falsa conexão, pois o vídeo relata que o MPF vai pedir 

a proibição da vacina. No entanto, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais – onde supostamente 

a criança teria adoecido devido à vacinação de HPV – diz que compactua com o Ministério da 

Saúde, bem como que não há estudos que comprovem os supostos malefícios à saúde causados 

pelo imunizante.   

  Entendemos que o contrato de comunicação proposto por Charaudeau (2015) é 

aplicado nessa desinformação da seguinte forma: 

Condição de identidade – o locutor mostra-se uma pessoa que se preocupa com as 

crianças e adolescentes que tomam a vacina. Por isso, busca sensibilizar o seu interlocutor (pais 

de crianças que tomaram ou ainda tomarão a vacina).  

Condição de finalidade – é a condição que responde à pergunta: “estamos aqui para 

dizer o quê?”, ou seja, é compreender a condição de produção e o objetivo com que a 

desinformação foi construída. Para isso, temos que considerar as visadas seguintes: 

A) a prescritiva (fazer-fazer) – parece-nos que o locutor busca fazer com que o 

interlocutor não vacine seus filhos. 

B) a informativa (fazer saber) – quer que o interlocutor saiba da suposta proibição e 

ainda detalha os males que a vacina pode provocar. 

C) a iniciativa (fazer crer) - para isso, leva-se o interlocutor a crer que realmente a vacina 

está proibida e que ela causa danos irreversíveis, até mesmo a morte. 
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 D) visada do páthos – “pode deixar seus filhos debilitados por toda a vida ou até 

mesmo levá-los à morte”. Aqui notamos que interlocutor é muito duro com os pais, 

possivelmente visando a causar-lhes medo e revolta, principalmente naqueles que já 

vacinaram seus filhos.  

Condição de propósito – o propósito do locutor está bem marcado: dar informações e 

argumentos para que os pais não vacinem seus filhos contra o HPV. 

 Condição de dispositivo – assim como todas as outras desinformações analisadas, o 

seu ambiente de circulação são as redes sociais, nesse caso o Facebook, em uma página 

denominada de Cruzada pela Liberdade.  

Dados internos:  

a) espaço de locução – o locutor é alguém que vem fazer um alerta – pode ser um pai 

ou não –, e o interlocutor são pais de crianças. Nessa desinformação, o interlocutor está bem 

marcado “Alerta aos pais”. 

b) espaço de relação – a relação estabelecida entre locutor e interlocutor é de 

proximidade, ambos preocupados com os filhos. Ademais, o locutor chega ao ponto de dizer o 

que o interlocutor deve fazer: “NÃO VACINE SEU FILHO CONTRA O HPV”.  

c) espaço de tematização - o locutor já apresenta seu texto como um alerta, ou seja, os 

pais devem ficar de prontidão com os seus filhos em relação à vacina de HPV. Assim, o texto é 

construído dentro do propósito de alertar. 

 

4.3.14 Desinformação 14 - Vacina febre amarela 

 

 

Figura 41 - Vacina febre amarela 

 

Transcrição 

 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 201882.  

60 médicos americanos diz (sic) ao mundo 

não tomem o veneno da vacina da morte 

febre amarela. 

 

 

 

 

 
82 Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/fakenews/44129-vacina-febre-amarela. Acesso em: 13 abr. 2021.  
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Quanto a essa desinformação, o Portal Saúde Sem Fake News teceu o seguinte 

comentário: 

 

As vacinas contra a febre amarela são seguras e eficazes quando administradas de 

acordo comas normas do Programa Nacional de Iminizações. 

No entanto, como qualquer imunobiológico, tem contraindicação e precauções. A 

vacinação está contradicada para crinaças menores de 6 meses de idade e mulheres 

que estão amamentando bebês menores de 6 meses de idade. 

É muito importante o cumprimento dessas orientações, pois a vacinação de forma 

anadevertida poderá desenvolver eventos adversos graves pós-vacinação, 

apresentando os mesmos sintomas da doença. 

 

 

 Essa desinformação sobre a vacina da febre amarela foi checada e postada no dia 

24/08/2018 no portal. Ressaltamos que ela está em formato de vídeo e vem acompanhada do 

comentário abaixo. 

 

“60 Médicos Americanos diz ao mundo não tomem o veneno da vacina da morte febre 

amarela” 

 

 

 Como vemos, trata-se de uma frase para dar destaque e atrair o público a fim de assistir 

ao vídeo. Nota-se um claro tom de exagero, cujo propósito é causar medo. A vacina é 

denominada veneno. Acreditamos que são produções independentes, tanto o vídeo quanto a 

chamada. Essa desinformação é um exemplo do que se pode fazer tudo, nas redes sociais, ou 

seja, qualquer pessoa pode produzir ou modificar uma desinformação. 

 

4.4 Discussão dos resultados 

 

Analisar textos etiquetados como fake news pelo Portal Saúde sem Fake News nos leva 

a refletir sobre o que é verdade na mídia. Para Charadeau (2015), o que nos é apresentado como 

verdade passou por um filtro de ponto de vista particular de quem produziu, isto é, a verdade 

apresentada é apenas um fragmento que o locutor quis nos mostrar, segundo sua ótica e 

realidade. Sendo assim, “as mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas 

impõem o que constroem do espaço público” (CHARAUDEAU, 2015, p. 19, grifos do autor). 

Ademais, “A ideia de que as notícias de jornal ‘retratam a realidade’ não faz sentido” (BUCCI, 

2003, p.9) e, se já temos motivos para desconfiar dos meios oficiais de notícias, pois sabemos 

da impossibilidade de haver um discurso totalmente imparcial, isso é ainda menos possível 

quando se trata de desinformações.  De acordo com Genesini (2018, p. 52), 
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Fica clara a dificuldade em carimbar muitas afirmações taxativamente de verdadeiras 

e falsas. Muitos enunciados têm contexto, têm timing, têm subtextos, usam números 

e estatísticas como argumento para sustentar um ponto de vista. Em alguns casos é 

possível ser exato. Em muitos outros, o trabalho de checagem é muito mais de análise 

e agregação de informações que um veredito final.   

 

 

Partindo desse pressuposto, são diversos os fatores que vão se somando e fazem com 

que o leitor tome como verdade uma desinformação, até porque, quando falamos em classificar 

um discurso como verdadeiro ou falso, estamos diante de uma tarefa difícil.  Conforme vimos, 

as desinformações analisadas têm valor de verdade, pois, por meio de uma construção 

explicativa elaborada com a ajuda de uma instrumentação científica construída com estudos e 

pesquisas, o interlocutor constrói sua argumentação. Usam-se vozes de autoridades como: 

“especialistas, peritos e intelectuais” e também “exposição de opiniões diversas, através de 

entrevistas, interrogatório, confrontos e debates, de modo a fazer surgir uma verdade 

consensual” (Charaudeu, 2015, p.55).  

Do mesmo modo, essas informações produzem efeito de verdade, embora pendam mais 

para o lado do “acreditar ser verdadeiro” do que para o do “ser verdadeiro” propriamente. Esse 

efeito, portanto, “surge da subjetividade do sujeito em relação com o mundo, criando uma 

adesão ao que pode ser julgado verdadeiro pelo fato de ser compartilhável com outras pessoas, 

e de se inscreve nas normas de reconhecimento do mundo” (id., ibid., p. 49). 

Para demonstrar a veracidade de uma informação, os locutores contam com a ordem do 

imaginário do leitor que, apoiado nas representações e nas suas crenças de um grupo social, 

assim pode garantir o que é dito, ou seja, reforça o viés de confirmação. 

No decorrer desta pesquisa, vimos que, para as desinformações e principalmente para a 

pós-verdade, é como se não importasse a verdade, e sim o efeito de verdade. O que está em 

jogo aqui não é tanto a busca de uma verdade em si, mas a busca de ‘credibilidade’, isto é, 

aquilo que determina o ‘direito à palavra’ dos seres que comunicam, e as condições da validade 

da palavra emitida (id., ibid., p. 49).  

Pensemos também no termo fake news. Por meio de nossa análise, percebemos não ser 

possível colocar todos os textos sob uma mesma denominação, e nisso concordamos Claire 

Wadle (2017). Inicialmente porque o termo fake news está sendo usado por políticos como 

ataque às mídias tradicionais, como já dissemos. Posteriormente, porque a classificação da 

autora contribui para o estudo e, consequentemente, a busca de mecanismos para combater as 

desinformações.  

Retomando os textos aqui analisados, as desinformações 4 e 6 foram classificadas por 

falso contexto, pois são banners oficiais de vacinação divulgados em momento inoportuno, mas 
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que se transformaram em desinformações. Já as desinformações 2, 3 e 11 são conteúdos 

fabricados, ou seja, trazem informações falsas e construídas com o propósito de prejudicar, 

causar algum mal. Desse modo, torna-se mais fácil e claro o estudo quando nos valemos dessa 

teoria.  Há, portanto, desinformações que nascem com esse propósito, ao passo que outros 

textos, no seu percurso, se transformam em desinformações. 

Tal como dissemos no capítulo 1, as desinformações, intituladas mentiras ou boatos, 

sempre existiram. Hoje, a sua repercussão se dá em níveis maiores devido à sua condição de 

dispositivo. Essa denominação é tratada por Charaudeau (2015) como o ambiente do ato de 

comunicação e também como o canal de transmissão. As desinformações circulam nas redes 

sociais, ambientes propícios para uma troca rápida e sem confirmação das informações. O 

interlocutor é encaminhado para outros links, estabelecendo uma rede de compartilhamentos.  

Muitas desinformações como as de conteúdo fabricado, segundo Wadle (2017), são 

totalmente falsas e podem causar danos e espalhar boatos. Muitas têm o propósito de caçar 

clicks e, no mundo virtual, o compartilhamento gera renda, isto é, quanto mais uma página é 

acessada, mais ela ganha da marca do produto que anuncia nela. Considerando as 

desinformações aqui examinadas, podemos conjecturar quantas delas não tiveram uma 

infinidade de compartilhamentos por pessoas que nem mesmo as leram – e quiçá refletiram 

sobre sua veracidade.  Ferrari (2018, p. 109), com sua experiência jornalística, diz: 

 

a oferta de conteúdos diversos a um clique não vai diminuir, o que precisamos treinar 

é o nosso tempo de decantar, como chamo. Ficar sem mexer os dedos, esperando a 

areia descer e a água clarear. Ou seja, o cérebro precisa de uns dois, três minutos para 

absorver aquele novo estímulo. Respire. Leia, cheque a fonte de informação, de onde 

veio a foto, o vídeo, etc., só depois compartilhe. Na maioria das vezes, delete.  

 

 

As desinformações que circulam no nosso país já elegeram um presidente e agora 

desmoralizam os órgãos de saúde e cientistas em meio à pandemia da covid-19. Vivemos o 

negacionismo científico que reduz fatos a opiniões, desqualifica a ciência e seus profissionais 

em favor de crença e religião, trazendo-nos consequências danosas. Prova disso são os grupos 

antivacina, os terraplanistas, os negacionistas dos efeitos do meio ambiente, entre outros.  

Ao mesmo tempo, as desinformações usam argumentos de autoridade, citando pessoas 

supostamente qualificadas para dar voz ao que o locutor quer trazer à tona. Vimos, nas 

desinformações 01 e 07, que são citados links de supostos artigos científicos que provariam o 

que se diz. Já nas de número 12 e 14, vimos trechos como “a vacina foi desenvolvida por 

cientistas médicos” ou “60 médicos americanos diz [sic] ao mundo não tomem o veneno da 

vacina”. O uso do argumento de autoridade passa pela intenção do locutor de atingir seu 
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propósito com o texto.  

As desinformações, assim como outros textos que buscam a credibilidade, apoiam-se 

em vozes diversas na construção dos seus discursos, já que o prestígio das autoridades atribui 

fidedignidade aos argumentos apresentados. Para apresentar essa voz no seu texto, o locutor faz 

uso do verbo dicendi. As desinformações 1 e 2 nos chamaram a atenção pelo uso do verbo 

dicendi “anunciar”. Como ainda não temos a vacina, tal anúncio tem um efeito de veracidade 

maior do que simplesmente dizer que a vacina está pronta. A escolha do verbo faz a diferença 

quanto ao sentido, pois, de acordo com Maingueneau (1996, p.112), o “[...] único verbo 

realmente neutro seria dizer”. 

Precisamos entender que a desinformação vem para firmar uma posição, uma crença ou 

ideologia e, por essa razão, leitura e aceitabilidade estão condicionadas. Um leitor pode ler uma 

desinformação, não aceitá-la como verdade, duvidar das informações oferecidas, perceber que 

há equívocos nos dados e buscar outras fontes para checar. Ao mesmo tempo, outro leitor o 

pode simplesmente aceitá-la sem questionar. Neste último caso, nota-se uma “tendência de 

aceitar informações que dão suporte para nossas crenças” (PEROSA, 2017). Por ser algo que 

reafirma as crenças do interlocutor ou pelo fato de ele simplesmente desconhecer, por completo, 

o assunto, a informatividade utilizada, por mais descabida, passa a ser aceita, pois é o que se 

chama de viés de confirmação. 

Para Charaudeau (2010), a análise do discurso não pode se interessar pela emoção como 

realidade manifesta, vivenciada por um sujeito, pois não dispõe dos meios metodológicos. Em 

contrapartida, ela pode tentar estudar o processo discursivo pelo qual a emoção se estabelece, 

ou seja, tratá-la como um efeito visado (ou suposto), sem nunca ter a garantia sobre o efeito 

produzido. Sendo assim, tentamos identificar, em cada desinformação, os efeitos visados pelo 

locutor e possivelmente alcançados no interlocutor. 

Com a análise, foi possível verificar que só os aspectos linguísticos não são suficientes 

para detectar as desinformações, pois há casos como as desinformações 4, 6 e 7, nas quais 

notamos uma linguagem cuidada, mais próxima da norma-padrão da língua portuguesa. 

Outro fator que tentamos ratificar é o de que as desinformações se aproximam da 

estrutura da notícia e assim contribuem para o compartilhamento e reafirmação da 

desinformação. A notícia é o gênero que representa a construção do que ocorre no espaço 

público, tem caráter de novidade e se apoia no uso da retórica das emoções para ganhar espaço. 

Mais especificamente, “não é tanto a verdade real, mas a ilusão de verdade que está em jogo na 
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retórica das notícias83” (VAN DIJK, 1988, p.86).  

A desinformação caminha nesse mesmo sentido. Sua produção ocorre no espaço 

público, vem de um momento pontual, geralmente tem vínculo com o que já foi divulgado na 

imprensa, sendo mais propícios os espaços polarizados (pró-vacina x antivacina). Além disso, 

apresenta-se aquilo que Charaudeau (2010) denomina visada do páthos, ou melhor, existe a 

intencionalidade de produzir emoções no interlocutor com o intuito de desmoralizar o “outro 

lado” da polarização (vacina, ciência).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Tradução nossa: “It is not so much the real truth as the illusion of truth that is at stake in the rhetoric of news” 

(VAN DIJK, 1988, p.86) 
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CONCLUSÃO 

 

Nesta tese, apresentamos a análise das desinformações sobre vacina, do ponto de vista 

textual-discursivo. De saída, tratamos do conceito de fake news, bem como de outros termos a 

ele relacionados e mobilizamos conceitos de diferentes áreas das ciências da linguagem, a fim 

de verificar a sua relação com o processo de constituição das desinformações.  Nesse percurso, 

vimos que os algoritmos fazem as escolhas do que vemos ou não e nos dão   a sensação de que 

tudo ao nosso redor está em sintonia com os nossos pensamentos e crenças, ou seja, insere-nos 

em uma bolha, por exemplo, grupos de redes sociais, na qual há poucas, ou nenhuma, vozes e 

visões dissonantes, fazendo com que o viés de confirmação se estabeleça. 

 Ademais, mostramos que o termo fake news é usado para desmerecer os discursos que 

não convêm à classe política e, por essa razão, preferimos adotar o termo desinformação 

proposto por Claire Wardle a fim de designar esse fenômeno que prejudica o debate público e 

ameaça vidas de quem reconhece esses textos como verdade.  Desse modo, pudemos perceber 

que a desinformação pode ser fabricada com propósito específico de desinformar ou então que 

uma informação pode ser retirada de seu contexto geográfico, temporal e temático, tornando-

se, com isso, uma desinformação. Nossa investigação fundamentou-se no arcabouço teórico-

metodológico da Linguística Textual, a partir de estudos de Fávero e Koch 2014 [1982], (2012 

[1983]); Fávero (1985a, 1985b, 2019); Ducrot (1987 [1984]); Van Dijk (1988); Costa Val 

(2004[1991]); Bakthin (2011[1992]); Alves Filho (2011); Marcuschi (2002, 2014[2008]); 

Antunes (2018) e da Análise do discurso, com base nos postulados de Mussalim (2012); 

Charaudeau (2015). 

O corpus da pesquisa foi formado por 14 desinformações sobre vacina publicadas no 

Portal Saúde sem Fake News, do Ministério da Saúde. Quanto à opção pelo portal, definimos 

que seria o melhor caminho, já que se trata de um órgão público cujo foco é desmistificar 

desinformações. No entanto, como já mencionamos, ele deixou de ser atualizado desde julho 

de 2020, justamente no momento em que o país enfrenta a pandemia causada pelo coronavírus.  

No jornalismo, fala-se do tempo da produção e da validade da notícia, tanto que esse 

tempo de produção é preocupante, por ser muito curto para dar o “furo de reportagem”. 

Ademais, ele é, muitas vezes, o responsável por desinformações produzidas pela imprensa 

profissional, que não fez uma checagem completa. Quanto às desinformações, elas nascem de 

algo que está acontecendo ou aconteceu na sociedade, de um momento pontual, crítico ou de 

polarização. Como vimos em alguns dos textos examinados, sua vida útil pode ser longa, pois 

eles podem ser repostados, reutilizados quando o assunto em questão volta ao debate público.  
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Ao refletirmos sobre a verdade, percebemos que as desinformações estão sempre em 

disputa com o verdadeiro e, neste trabalho, entendemos como verdade a narrativa que ocorre 

conforme os acontecimentos dos fatos. Em se tratando da verdade, vimos que, para as 

desinformações se propagarem e serem aceitas, basta passarem um efeito de verdade. Do ponto 

de vista linguístico-discursivo, esse efeito é produzido por meio de estratégias como: indicação 

de fonte, manchete, lead, uso de evidências, testemunhas, autoridades, profissionais da área do 

assunto, pessoas respeitadas na sociedade, citações diretas de fontes e narrativa com tentativa 

de organizar os fatos em estruturas específicas bem conhecidas ou aproximadas – isto é, em 

gêneros textuais. Assim, percebemos que o discurso são construções que podem ser pautadas 

pela verdade ou pela mentira, a depender de seu produtor.  Nesse sentido, o discurso e as marcas 

linguísticas não apontam o grau de confiabilidade na informação; cabe-nos, portanto, verificar 

os dados e as fontes para detectar a desinformação. 

 Ao tratar da realidade, chegamos à pós-verdade, um fenômeno que anda em pé de 

igualdade com a desinformação, visto que esta última, depois de aceita como verdade, pode ser 

desmentida, mas adquire caráter de verdade, até porque sabemos que as pessoas se informam 

muito por redes sociais e, por isso, tornam-se mais vulneráveis às desinformações. 

Iniciamos nosso percurso com duas hipóteses. A primeira seria a de que o modo de 

organização e as estratégias linguístico-discursivas utilizadas na construção das fake news se 

aproximam da estrutura do gênero notícia e têm as características da mídia tradicional e, por 

essa razão, contribuem para a propagação e para a reafirmação da desinformação, conferindo-

lhe atributos de “verdade”. Quanto a isso, devemos destacar que aproximar as desinformações 

da estrutura composicional do gênero notícia é um equívoco, pois nem toda desinformação se 

manifesta dessa forma.  Sendo assim, se faz mais correto denominar de informação. Ainda nesse 

sentido, caso denominássemos notícia será apenas como um texto que apresenta o que ocorre 

em espaço público. 

Dizemos isso porque, ao longo de nossa análise, vimos que as desinformações tomam 

formas composicionais e estilos diversificados. Há até quem diga se tratar de um gênero da 

desinformação, afirmação com a qual não concordamos, pois, se seu foco é desinformar e 

distorcer a “verdade”, este é um fenômeno que deve ser combatido, e não nomeado. Ademais, 

uma vez que partimos da premissa de que o gênero textual tem uma função social, não é possível 

atribuir uma função social na desinformação. 

Em síntese, ao fazermos a identificação, a descrição e a análise das estruturas e das 

estratégias linguístico-discursivas das desinformações, os resultados nos mostram que essa 

hipótese deve ser refutada, já que, como dissemos, elas apresentam características de diversos 



172 
 

gêneros textuais.  

 Já a segunda seria a de que os aspectos linguísticos, por si sós, não são efetivamente 

suficientes para a detecção de desinformações.  Por muitas vezes, em meio à pesquisa, notamos 

que um dos aspectos usados pelo portal para caracterizar o texto como fake news era linguagem 

não muito clara, assim como problemas de concordância, de grafia ou outros fatores, o que dava 

a entender que esse seria um fator preponderante na detecção de desinformações. No entanto, 

como também já dissemos, identificar uma desinformação não é simples, e perpassa outras 

questões. Sobre isso, salientamos que no próprio corpus encontramos textos que seguiam os 

padrões normativos da língua, o que mostra que há pessoas preparadas para produzir esses 

textos.  Além do mais, é preciso lembrar que, ao longo de nossa análise, também nos deparamos 

com informações verdadeiras, escritas de acordo com a norma-padrão, mas que, utilizadas fora 

de contexto, se tornaram desinformações, o que corrobora nossa hipótese.  

Também merece destaque o fato de que, todas as vezes que se publica ou se propaga 

uma informação, existe uma intencionalidade do locutor; ela orienta a produção do texto, 

encaminhando-o para que seu objetivo seja alcançado. Para isso, esse locutor se vale de outro 

fator de textualidade, a informatividade. Ela busca dar credibilidade expondo vozes de 

autoridade, ou seja, de pessoas que a sociedade julga serem capazes de falar sobre determinado 

assunto com conhecimento de causa.  Já o fator de aceitabilidade, que finaliza esse ciclo, está 

centrado no interlocutor, aquele que recebe a informação. Como leitores, usamos o dispositivo 

da cooperação, ou seja, quando lemos um texto, acionamos nossos conhecimentos e esforços 

para dar-lhe sentido. Percebemos, portanto, uma cooperação para que o texto seja interpretado, 

pois partimos do pressuposto de que, se o texto foi proferido ou escrito, ele tem um propósito, 

uma mensagem a ser transmitida. Sendo assim, contribuímos para a aceitabilidade do texto. 

Ainda sobre o recurso de argumento por discurso de autoridade, vimos que ele é bastante 

presente nas desinformações analisadas, já que dá “provas” a favor de uma tese que o locutor 

busca defender. Vale destacar, como já mencionamos, que vivemos um momento de 

negacionismo acentuado na ciência em plena pandemia. Isso faz com que nos deparemos com 

desinformações produzidas por autoridades como médicos, que defendem medicamentos cuja 

eficácia não é comprovada. Na qualidade de leitores, precisamos de um olhar atento para essas 

autoridades polifônicas que, por serem apresentadas como autoridades, muitas vezes não são 

contestadas. 

A tese confirma que o fenômeno da desinformação é perigoso, pois influencia a tomada 

de decisões, tais como imunizar-se ou não.  Esses textos são criados de maneira a aguçar as 

emoções, de um lado, dando esperança ao apresentar uma vacina que em determinado momento 
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não existia e, de outro lado, causando medo, expondo teorias conspiratórias, por exemplo, a de 

que os imunizantes são compostos de vírus cancerígenos, a fim de acabar com uma parcela da 

população.   

Ademais, constatamos que a produção da desinformação passa por duas visadas 

importantes: da informação e da captação. No primeiro caso, o texto tenta simular seriedade e 

mostra-se pautado na ciência, apresentando dados – mesmo que falsos –, já que a visada da 

informação exige autoridade e razão. Em outras palavras, cabe-lhe tratar de assuntos 

importantes, tais como as vacinas, que são do âmbito científico.   Quanto ao segundo caso, há 

textos que apelam para o emocional e, como já mencionamos, despertam diversas emoções. 

Nesse sentido, recorre-se à visada de captação, devido ao seu papel dramatizante e apelativo 

para atingir o seu leitor, embora esse recurso seja menos credível que o primeiro.  

No combate à desinformação, é necessária uma maior responsabilização das 

plataformas. Quanto às contas falsas, “mesmo com as ações para removê-las, o Facebook estimou que 

as contas falsas ainda representam cerca de 5% de sua base de usuários ativos mensalmente”.84 Frente 

a isso, intensificar a identificação e a remoção de desinformações postadas é essencial no 

combate à desinformação. Outro fator importante é que a imprensa profissional resgate sua 

credibilidade, dando mais atenção às checagens antes das publicações, a fim de não publicar 

desinformações.  

Além disso, uma vez que a desinformação contribui para o negacionismo e para a crise 

na ciência, é necessário haver maior divulgação dos conteúdos científicos nas mídias, 

mostrando que a ciência não se pauta em crenças, mas sim em evidências comprovadas.  Sobre 

isso, assumimos o mesmo posicionamento dos autores dos quais nos valemos nesta pesquisa: a 

educação midiática é o caminho para combater a desinformação que manipula o debate público 

com objetivos políticos, sociais e ideológicos. 

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir, em razão de seu caráter social, para 

informar não só aos professores, como também a todos que tenham interesse ou preocupação 

com relação aos rumos perigosos das desinformações. Nesse sentido, esperamos ter lançado 

alguma luz sobre o tema, no que concerne aos termos que envolvem esse fenômeno e à sua 

 
84 Cf. https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/05/19/facebook-diz-que-numero-de-contas-falsas-

removidas-caiu-23percent-em-1-ano.ghtml. Acesso em: 23 mai. 2021. 
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organização do ponto de vista linguístico-discursivo.  

 A nosso ver, quando passamos a conhecer como se dá o processo de elaboração de 

desinformações, ficamos mais atentos a tudo que chega às nossas mãos. Com isso, tornamo-

nos também “checadores” com nossas famílias e amigos e, no caso dos professores, com nossos 

seus alunos. Em suma, como não nos adianta simplesmente demonizar a tecnologia, a internet 

e as redes sociais, cabe a nós nos educarmos para fazer um bom uso desses recursos.  
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