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apresentação

Não há fórmula mágica para combater as Fake News.
Desde o Império Romano, a divulgação de informações falsas é
utilizada como forma de atacar o poder e manipular a opinião
pública. A novidade e uma das explicações para as bombas de
fake news são as redes sociais. Além da conexão com inúmeras pessoas, elas também promovem o acesso em tempo real a
qualquer assunto. A formulação desta pesquisa se ancora neste
ponto: nas redes sociais, poucas vezes as pessoas leem uma notícia, apenas compartilham a manchete. Assim, o resultado desta
pesquisa sofre influência direta do nível de informação do participante e dos hábitos em rede. Vale ressaltar que esse trabalho
resulta de ações de Extensão, portanto, nosso principal objetivo é
que qualquer pessoa possa ter acesso ao saber e ao que estamos
discutindo. Outros estudos com foco mais acadêmico estão sendo desenvolvidos pelo projeto Letramentos. Assim como o Guia
da Desinformação Política, desenvolvido para as eleições gerais
de 2018, este estudo visa a demonstrar como a mídia, aliada
com a educação, pode trabalhar na diminuição dos impactos
da divulgação de informações falsas. A pesquisa contou com a
participação de 110 pessoas, de seis estados da Federação. As
respostas foram obtidas de forma online entre os dias 25 de junho e 31 de julho de 2018. Desejamos, por fim, ajudar no desenvolvimento de ações sociais e midiáticas para conscientização
sobre o tema. Bom uso!
Frederico Westphalen (RS), 31 de outubro de 2018
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Metodologia de
análise
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Metodologia de análise

Para formular os índices
de percepção, atribuímos pontuação às manchetes apresentadas
de acordo com critérios de probabilidade informativa e de redação
jornalística, sendo ao total seis índices para as notícias procedentes
e outros seis para as notícias falsas,
apresentados nas tabelas a seguir.
O que chamamos de critérios de probabilidade informativa consiste no valor atribuído por
manchete de acordo com a probabilidade de o leitor já ter tido
contato com essa notícia antes da
pesquisa. Para isso, atribuímos o
peso de acordo com o veículo do
qual a informação foi retirada, ou

o que Zamin (2011) compreende
como jornais de referência, a repercussão em diferentes veículos
e seus critérios de noticiabilidade,
tal como marco temporal (FRANCISCATO, 2014; SILVA, 2014) e
geolocalização da pauta (GOBBI,
2002; ALESSANDRI, 1993). Para
definir os critérios de redação jornalística, utilizamos os conceitos
de Lage (2006) e Marcondes Filho
(2002), que consistem nas diferentes formas de construção da manchete a partir da linguagem utilizada e do recorte de informação,
que enfatiza determinado ponto
de vista.

Sim

Não

Retiradas de jornais de referência?

0,5

1

Repercussão em mais de dois jornais?

0,5

1

A notícia é de pauta: nacional
internacional

0,5
1

X
X

1

0,5

Há distorção de informação?

1

0,5

O marco temporal é recente?

0,5

1

A manchete é sensacionalista?

Tabela 1: Atribuição de pontuação às notícias procedentes

A tabela 1 apresenta meio ponto (0,5) para notícias que atendem os requisitos considerados de fácil identificação em
notícias verdadeiras e um ponto (1) para os
que são de percepção mediana. O índice X
representa um valor inexistente. A pontuação segue as seguintes normas:
0,5 ponto para notícias que
foram veiculadas em jornais de referência,
entendendo que o acesso a esses veículos é
mais fácil e realizado com mais frequência,
assim tornando a identificação mais precisa;
0,5 ponto para notícias que foram veiculadas em mais jornais, pois a probabilidade de que essa notícia já tenha sido
visualizada pelo participante é maior;

0,5 ponto para notícias de pauta nacional, por caracterizar informações
com mais propensão de serem compartilhadas por veículos menores;
0,5 ponto para as manchetes
que não foram redigidas de modo sensacionalista, sendo que uma das marcas apontadas para a identificação de notícias falsas é
o sensacionalismo;
0,5 ponto para notícias que, ao
serem colocadas na pesquisa, não tiveram
suas informações alteradas; e
0,5 ponto para notícias que foram veiculadas no período menor ou igual a
cinco meses (janeiro a maio de 2018).

Metodologia de análise

Sim

Não

Retiradas de jornais de referência?

1

0,5

Repercussão em mais de dois jornais?

1

0,5

A notícia é de pauta: nacional
internacional

0,5
1

X
X

A manchete é sensacionalista?

0,5

1

1

0,5

0,5

1

Há distorção de informação ou correspondência
de informações verdadeiras?
O marco temporal é recente?

Tabela 2: Atribuição de pontuação às notícias falsas

A tabela 2 foi pontuada de acordo com os
índices a seguir:
0,5 ponto para notícias que
atendem os requisitos considerados de fácil identificação em notícias falsas e um
(1) ponto para os que são de percepção
mediana. O índice X representa um valor
inexistente. A pontuação segue as seguintes
normas:
1 ponto para notícias que foram veiculadas em jornais de referência,
entendendo que o acesso a esses veículos é
mais fácil e realizado com maior frequência,
assim deixando em dúvida quanto à imprecisão da notícia;
1 ponto para notícias que foram veiculadas em mais jornais, pois a pro-

babilidade de que essa notícia já tenha sido
visualizada e tenha sido creditada como
procedente é maior;
0,5 ponto para notícias de pauta nacional por caracterizarem informações
com mais propensão de serem compartilhadas por veículos menores;
0,5 ponto para as manchetes
que foram redigidas de modo sensacionalista, sendo que uma das marcas apontadas
para identificação de notícias falsas é essa;
1 ponto para notícias que, ao
serem colocadas na pesquisa, tiveram suas
informações alteradas ou tiveram como
base notícias verdadeiras; e
0,5 ponto para notícias que foram veiculadas no período menor ou igual a
cinco meses (janeiro a maio de 2018).

Saiba mais:

Para ter acesso as refêrencias
do trabalho e as tabelas de
valores, acesse a aba “Produções - Pesquisa Fake News“
no site do projeto Letramento ou atráves do QRCode:
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Metodologia de análise

Manchetes falsas
Manchetes procedentes
Acerto

Erro

3

-6

Dados indicam que em 2018, as mortes de
crianças por gripe triplicaram devido ao excesso
de vacinas

3,5

5,5

Bolsonaro afirma que, se eleito presidente, irá
criar um banco de sangue de heterossexuais e
outro de homossexuais

3,5

-5,5

Brasil terá em 2018 o inverno mais frio dos últimos 100 anos

3,5

-5,5

Gleisi Hoffmann (PT/PR) pede apoio a Lula para
terroristas islâmicos em entrevista a TV Al Jazeera

4

Vaticano emite nota confirmando que terço entregue a Lula é presente do Papa Francisco
O registro do fotógrafo John Moore (AFP),
mostra a separação entre mãe e filha na fronteira
dos EUA

WhatsApp será bloqueado durante as eleições

Acerto

Erro

O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, afirmou
que eleições de 2018 podem ser anuladas caso
sejam influenciadas por Fake News

3

-6

Governo norte americano deixa o Conselho das
Nações Unidas para os Direitos Humanos

3,5

-5,5

Spoilers não afetam a emoção de assistir um filme
ou série, afirma cientista cognitiva

3,5

-5,5

Investidor cria o Instituto Homem, organização
para defender acusados pela Lei Maria da Penha

3,5

-5,5

-5

-5

-4,5

Harvad convida Anitta para dar palestra sobre o
Brasil nos Estados Unidos

4

4,5

-5

-3

Dono de helicóptero apreendido com cocaína vira
diretor da CBF

4

6

STF e PGR arquivam investigação sobre possível
pagamento de propina a Temer, alegando falta
de provas

4

-5

Farcs convidam miss universo para negociação
de paz em Cuba

4

-5

Idosa de 92 anos atira contra casa de vizinho
porque elenão quis beijá-la

5

-3,5

Pesquisas indicam que vírus da Herpes está
relacionado com o Mal de Alzheimer

5

-3,5

Metodologia de análise

Índices de Percepção

Índice de percepção nula
Menos que -42,5 pontos (nenhum
ou dois acertos);

Escala de Percepção

Índice de percepção baixa
Entre -42 e -9,5 pontos (entre três
e sete acertos);
Índice de percepção regular
Entre -9 e 5,5 pontos (classificação
correta de oito ou nove manchetes);
Índice de percepção alta
Entre 6 e 36 pontos (entre nove e
doze questões marcadas corretamente);
Índice de percepção elevada
Mais que 36,5 pontos (treze ou
mais manchetes marcada de forma correta).

67,5 pontos

-79,5 pontos

-6 pontos

Para calcular, a utilizamos a fórmula da soma de pontuação geral:
I= P.A + P.E sendo,
I - Índice final de percepção de notícias;
P.A - Pontuação obtidas a partir das notícias classificadas
de forma correta; e
P.E - Pontuação obtidas a partir das notícias classificadas
de forma inexata, que é sempre um valor negativo.
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Resultados

Resultados

Escolaridade
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Resultados

Faixa Etária
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Resultados

Formação Superior
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Resultados

Ocupação
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Resultados

Renda Familiar
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Resultados

Estado

18

Resultados

Estudo - procedência
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Resultados

Hábitos de leitura
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Resultados

Leitura Crítica
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Resultados

Acesso à informação
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Resultados

Preferências nos veículos
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Resultados

Identificação de Fake News
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Resultados

Pós-verdade

25

Resultados

Elementos de verificação
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Índices de
percepção

índices gerais

Harvard convida Anitta para dar palestra sobre o Brasil nos
Estados Unidos

Média geral
-0,58 ponto

Dono de helicóptero apreendido com cocaína vira diretor da
CBF

Média geral
-0,25 ponto
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índices gerais

Gleisi Hoffmann (PT/PR) pede apoio a Lula para terroristas
islâmicos em entrevista a TV Al Jazeera

Média geral
3,1 pontos

O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, afirmou que eleições
de 2018 podem ser anuladas caso sejam influenciadas por
Fake News

Média geral
-1,41 pontos

29

índices gerais

O registro do fotógrafo John Moore (AFP), mostra a
separação entre mãe e filha na fronteira dos EUA

Média geral
0,6 ponto

Governo norte americano deixa o Conselho das Nações
Unidas para os Direitos Humanos

Média geral
-0,59 ponto

30

índices gerais

STF e PGR arquivam investigação sobre possível pagamento
de propina a Temer, alegando falta de provas

Média geral
3,01 pontos

Bolsonaro afirma que, se eleito presidente, irá criar um
banco de sangue de heterossexuais e outro de homossexuais

Média geral
1,50 pontos

31

índices gerais

Farcs convidam miss universo para negociação de paz em
Cuba

Média geral
-2,38

Idosa de 92 anos atira contra casa de vizinho porque ele não
quis beijá-la

Média geral
-1,33 pontos
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índices gerais

Brasil terá em 2018 o inverno mais frio dos últimos 100 anos

Média geral
0,47 ponto

WhatsApp será bloqueado durante as eleições

Média geral
2,83 pontos
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índices gerais

Spoilers não afetam a emoção de assistir um filme ou série,
afirma cientista cognitiva

Média geral
-1,37 pontos

Dados indicam que em 2018, as mortes de crianças por
gripe triplicaram devido ao excesso de vacinas

Média geral
2,50 pontos

34

índices gerais

Vaticano emite nota confirmando que terço entregue a Lula é
presente do Papa Francisco

Média geral
2,43 pontos

Pesquisas indicam que vírus da Herpes está relacionado com
o Mal de Alzheimer

Média geral
-1,7 pontos
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índices gerais

Investidor cria o Instituto Homem, organização para
defender acusados pela Lei Maria da Penha

Média geral
-2,61 pontos

Índice Geral - Classificação

Média geral
0,25 ponto

Classificação: índice de percepção regular
Maior média individual: 67,5 pontos
Menor média individual: - 39,5 pontos
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índices

Idade x Percepeção
Entre 18 e 25 anos
Média: 9,38
Índice: Alta

Entre 36 e 45 anos
Média: 9,11
Índice: Alta

Entre 26 e 35 anos
Média: 6,95
Índice: Alta

Mais de 45 anos
Média: 3,78
Índice: Regular

Entre 14 e 17 anos
Média: - 8,06
Índice: Regular

Dados e leituras relacionadas
51% dos jovens e adolescentes conectados à internet (entre 9 e
17 anos) leem ou assistem a notícias; 90% utilizam redes sociais.
Disponível em: TIC Kids Online Brasil (2017)

90% dos jovens e adultos da Geração do Milênio (entre 18 e 34
anos) buscam informações via redes sociais; 45% preferem ler hard news
(notícias em tempo real).
(inglês)

Disponível em: Hábitos de Mídia da Geração do Milênio (2015)

67% dos jovens entre 18 e 25 anos são considerados leitores;
do público entre 40 e 49 anos, apenas 48% tem hábito de leitura.
Disponível em: Retratos da leitura no Brasil (2016)

55% dos jovens entre 16 e 24 anos não leem jornais; a faixa
etária com o maior número de leitores de notícias é entre 25 e 39 anos.
Disponível em: Hábitos de informação e formação de opinião da
população brasileira (2010)
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índices

Formação x Percepção
Ensino superior completo
Média: 15,70
Índice: Alta

Pós-graduação completa
Média: 12,91
Índice: Alta

Ensino superior incompleto
Média: 2,76
Índice: Regular

Ensino médio incompleto
Média: -8,75
Índice: Regular

Ensino fundamental completo
Média: - 21,32
Índice: Baixa

Dados e leituras relacionadas
60,51% dos alunos concluintes do Ensino Fundamental não
têm conhecimento básico em Português; 63,11% em matemática.
Entre os alunos do Ensino Médio, apenas 1,64% têm um desempenho satisfatório em Português, e 4,52% em matemática.
Disponível em: Sistema de Avaliação da Educação Básica (2017)

41% da população brasileira com mais de 25 anos não concluiu
o Ensino Fundamental. Apenas 26,6% têm o Ensino Médio completo e
15,7% o Ensino Superior.
Entre 2016 e 2017, a taxa de alunos matriculados se manteve
a mesma entre jovens de 15 a 17 anos, e houve uma redução de 1% na
matrícula de jovens entre 18 e 24 anos.
Disponível em: PNAD Contínua (2017)

Aproximadamente 5 milhões de alunos matriculados têm dois
ou mais anos de atraso entre a 5ª e 8ª série (ou 6º e 9º ano, respectivamente).
28% dos estudantes do Ensino Médio apresentam distorção no
período ideal de estudo (dois ou mais anos de atraso).
Disponível em: Panorama da distorção Idade x Série no Brasil
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índices

Renda x Percepção
Mais de 6 S.M.
Média: 10,25
Índice: Alta

Até 5 S.M.
Média: 8,65
Índice: Alta

Até 3 S.M.

Média: 4,25
Índice: Regular

Não informado
Média: -6,1
Índice: Regular

Até 1 Salário M.
Média: -6,77
Índice: Regular

Dados e leituras relacionadas
68% da população que recebe cinco ou mais salários mínimos
tem o hábito de leitura; dos que recebem até 1 S.M. o índice é de 48%.
Disponível em: Retratos da leitura no Brasil (2016)

87% das pessoas com menos de um salário mínimo tem acesso
apenas à TV aberta; 83% não têm acesso à internet em casa;
A média diária de leitura de jornais impressos é de 1h15min
para pessoas com a renda superior a cinco salários mínimos; pessoas com
renda de até dois salários mínimos leem por 1h02min.
51% das pessoas com renda familiar de até um salário mínimo
não confiam nas notícias divulgadas em TVs; 42% dos entrevistados com
renda superior a cinco salários mínimos não confiam nas notícias divulgadas em jornais impressos.
Disponível em: Pesquisa Brasileira de Mídia (2014)

39

índices

Ocupação x Percepção

Apenas trabalho
Média: 10,37
Índice: Alta

Estudo e trabalho
Média: 7,15
Índice: Alta

Apenas estudo
Média: -1,22
Índice: Regular

Nem Estudo e nem trabalho
Média: -12,5
Índice: Baixa

Dados e leituras relacionadas

50% do público leitor que não estuda aponta a falta de tempo
como razão para não ler mais.
13% dos estudantes destacam que preferem outros hábitos à
leitura.
Dos entrevistados que não estão estudando, 26% têm o hábito
de leitura de jornais nas horas livres.
Disponível em: Retratos da leitura no Brasil (2016)
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índices

Estudo x Percepção
Sempre em escolas
particulares
Média: 20,16
Índice: Alta

A maior parte em escolas
particulares
Média: 12,78
Índice: Alta

Maior parte em escolas
públicas
Média: 8,47
Índice: Alta

Sempre em escolas públicas
Média: 0,46
Índice: Regular

Dados e leituras relacionadas
A média de pontos obtida no relatório PISA 2015 é de 420,33
pontos por estudante de escolas públicas e 493 por estudante de escolas
particulares.
Disponível em: PISA 2015

Dados comparados do IDEB 2017 mostram que a diferença
entre as redes de ensino pública e privada, no que se refere aos últimos
anos do Ensino Médio, é de 2,3 pontos.
Entre os alunos do Ensino Fundamental, a diferença é de 2 pontos com os estudantes dos anos finais e 1,6 pontos para as séries iniciais.
Disponível em: IDEB 2017

Das cem escolas com as maiores notas no ENEM 2015, só três
são públicas. Todas elas da rede federal
Disponível em: Jornal da USP
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índices

Hábitos de leitura x Percepção

Dados e leituras relacionadas
27% da população brasileira é analfabeta funcional; apenas
31% é capaz de fazer inferências em textos escritos.
Disponível em: Indicadores de Alfabetismo Funcional (2016)

Leio com frequência
Média: 9,25
Índice: Alta

Leio com pouca frequência
Média: 0,91
Índice: Regular

Não tenho hábito de leitura
Média: -10,8
Índice: Baixa

Não gosto de ler e por isso
não tenho hábito de leitura
Média: -20
Índice: Baixa

7,06% dos estudantes brasileiros não são capazes de identificar,
ao menos, a ideia central de um texto. Apenas 1,31% é capaz de realizar
uma leitura crítica dos textos apresentados.
Dos países analisados pelo PISA 2015, na questão sobre leitura,
o Brasil fica à frente apenas da República Dominicana e do Peru.
Disponível em: Relatório PISA (2015)

Em 2015, 104,7 milhões de brasileiros eram considerados leitores (cerca de 56% da população).
Apenas 7% do público leitor tem o hábito por exigência da escola e/ou faculdade.
46% dos entrevistados não lê jornais ou revistas; 65% não lê
livros indicados pelas escolas.
64% dos hábitos de leitura estão relacionados a livros religiosos,
sendo a Bíblia o livro mais lido (42%).
Disponível em: Retratos da leitura no Brasil (2016)
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índices

Leitura crítica x Percepção

Aplico na maioria dos textos
Média: 9,68
Índice: Alta

Aplico apenas em textos
publicitários
Média: 5,16
Índice: Regular

Aplico apenas em
textos informativos
Média: 0,57
Índice: Regular

Sei o que significa, mas não
questiono o que leio
Média: -10,35
Índice: Baixa

Dados e leituras relacionadas
Entre 38 países, o Brasil ocupa a penúltima posição com relação à percepção da própria realidade; país fica à frente apenas da África
do Sul.
Disponível em: Perigos da Percepção (2017)

64% da população brasileira acredita que existe mais disseminação de informações falsas e uso indevido de fatos na política atualmente do que em relação há 30 anos; 71% acredita que não deve-se confiar
nas informações divulgadas por políticos.
47% dos brasileiros colocam a imprensa como responsável por
transmitir informações incorretas; 37% responsabilizam as redes sociais.
14% acredita que a opinião pessoal é mais importante/correta
do que dados.
60% da população acredita que os usuários de redes sociais
vivem em sua própria bolha, procurando opiniões convergentes com a
sua;
73% acredita que, na maior parte das vezes, as notícias divulgadas por veículos de imprensa são falsas.
(2018)

Disponível em: Fake news, filtro de bolhas, pós-verdade e confiança
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índices

Identificação de Fake News x Percepção

Dados e leituras relacionadas
Fake News são mais propagadas por humanos que por robôs
e têm 70% de chance a mais de serem compartilhadas do que notícias
verdadeiras.

Talvez saiba identificar
Média: 8,35
Índice: Alta

Sei identificar uma Fake
News
Média: 5,03
Índice: Regular

Não sei identificar uma Fake
News
Média: -4,78
Índice: Regular

Disponível em: MIT News

Interações com páginas disseminadoras de Fake News aumentam em 61,6% entre outubro de 2017 e janeiro de 2018.
Disponível em: Folha de São Paulo

85% dos brasileiros importam-se com a manipulação de informações nas redes sociais, colocando o país como o mais preocupado em
um conjunto de 27 países.
Disponível em: Digital News Report (2018)

2,9 milhões de links sobre notícias falsas foram detectadas no
primeiro trimestre de 2018; um aumento de 11,97% com relação ao
último trimestre de 2017. 95,7% dessas notícias foram divulgadas via
WhatsApp.
40,80% das notícias divulgadas são relacionadas à Saúde. A região sudeste concentra o maior número de acessos a Fake News.
Disponível em: Relatório de Segurança Digital no Brasil (Psafe)
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índices

Características do veículo x Percepção

Linguagem formal, ser imparcial e não emitir opiniões
Média: 8,07
Índice: Alta

Linguagem formal, opinião clara e pautas nacionais
Média: 6,43
Índice: Alta

Linguagem informal, opiniões claras e fontes populares
Média: 2,25
Índice: Regular

Linguagem informal e pautas locais
Média: 0,1
Índice: Regular

Linguagem formal com assinatura do jornalista
Média: 0,47
Índice: Regular

Linguagem informal, sem opiniões e fontes importantes
Média: -3,66
Índice: Regular

Linguagem informal, informação clara e imparcial
Média: -5
Índice: Regular

Dados e leituras relacionadas
Jovens se afastam de páginas engajadas e interagem com imprensa tradicional, revela estudo.
Disponível em: El País (ed. Brasil) (2018)

O Brasil é o terceiro país no mundo que mais utiliza a internet
para se informar; 72% dos usuários utilizam o Facebook e o WhatsApp
para acessar notícias.
Disponível em: Relatório de Notícias Digitais (Reuters Institute)

Notícias veiculadas em rádios são consideradas as mais confiáveis pelos brasileiros, seguidas de jornais impressos e televisão. As informações compartilhadas na internet são consideradas as menos confiáveis.
91% dos usuários da internet a utilizam pelo celular; 28% utilizam apenas um meio de acesso à rede.
Dos cinco jornais mais lidos no Brasil, três se caracterizam por
serem referência internacional; 79% do consumo de informação via televisão acontece pelas três maiores emissoras do país.
Disponível em: Pesquisa Brasileira de Mídia
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Percepção de Notícias Falsas
Letramentos UFSM FW - 2018

Projeto Compreender os letramentos locais para (in)formar novos leitores
UFSM Frederico Westphalen
Linha 7 de Setembro, s/n, BR 386 Km 40
Frederico Westphalen - RS
proj.letramentos@gmail.com
Tel: 55 3744 0673
Wellington Felipe Hack
hack.felipew@gmail.com
Prof ª Dr ª Marluza da Rosa
marluza.rosa@gmail.com
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