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N
ot́ıcias falsas, conhecidas como fake news, sempre existiram.
Entretanto, com o amplo acesso à internet e às mı́dias digitais,
o seu o alcance é muito maior. Some-se a isso situações, como

por exemplo a pandemia, que impulsionam a sua criação e, conse-
quentemente, a disseminação das mesmas. Com isso em mente, sites
de verificação de conteúdo se tornaram cruciais para evitar posśıveis
consequências do comportamento de individuos que seguem as fakes
news como se elas fossem a referência de informação. Para evitar
a criação e disseminação das fake news, uma proposta de lei já foi
aprovada no Senado e segue para aprovação na Câmara.

As not́ıcias falsas sempre estiveram presentes na sociedade. No entanto,
a era atual se caracteriza pela rápida difusão delas por meio da internet e
das mı́dias digitais. De acordo com Pangrazio (2018), fake news é mais que
um termo enganador. Para Wardle (2017), fake news inclui categorias como
contexto e conexão falsa, conteúdo manipulado; sátira ou paródia; conteúdo
enganoso, impostor e fabricado. Quando questionado sobre o que há de novo
em “not́ıcias falsas”, Pangrazio (2018) afirma que é a divulgação rápida delas
nas redes, via plataformas digitais.

Nesse contexto, Ferreira et al. (2019) ressaltam que as fake news, no âmbito
das plataformas digitais, dão ao usuário o protagonismo de participar delas.
Para eles, as plataformas de redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram

Página 1 de 5



revolucionaram a comunicação entre as pessoas, com designers projetados para
permitir o protagonismo do usuário para criar e interagir além de colaborar
e compartilhar o conteúdo da forma como quiserem sem se preocuparem se é
o não verdadeiro. Assim, as fake news têm nessas plataformas sua principal
forma de disseminação além do WhatsApp.

As discussões que remetem sobre o tema das fake news no Brasil e no mundo
têm indicado os efeitos delas nas democracias, com inferências em resultados
eleitorais como foi a Eleição de Trump nos Estados Unidos da América (EUA),
de Bolsonaro no Brasil e a consulta popular sobre a sáıda do Reino Unido da
União Europeia, o Brexit(JUNIOR; JUNIOR, 2020) (LIMA; LIMA, 2020).
Atualmente, além do cenário poĺıtico, elas atingem a saúde, como é o caso do
conornav́ırus. Seu efeito, para além da falsa informação, é a forma de como
interfere no comportamento da população e sua reação em relação ao v́ırus,
que é letal, indicando como o comportamento individual dos que segue as fakes
news como se elas fossem a referência de informação interfere no coletivo.

A relação das fake news e seus reflexos na saúde já foi motivo de preocupação
anunciada por especialistas antes do coronav́ırus. Por exemplo, em 2018, elas
ganharam relevância e influenciaram o movimento antivacinas induzindo pes-
soas a deixarem de vacinar os filhos, cuja consequência foi o retorno de doenças
até então extintas no Brasil como poliomielite e sarampo (AUGUSTO, 2018).
Com o coronav́ırus, a situação se intensifica, pois o v́ırus é letal e vem se es-
palhando por todo o território, com um inchaço no precário sistema público
de saúde, cujos dados até 01 de julho de 2020 somavam 1.426.913 casos con-
firmados e 60.124 mortes (G1, 2020).

Por meio do gráfico 1, pode-se perceber uma massiva proliferação de fake
news tendo como tema o coronav́ırus durante um peŕıodo de quatro meses
e considerando os dois principais e mais acessados sites de not́ıcias no páıs,
conforme Alexa (2020), o portal G1 Globo.com com o serviço de checagem Fato
ou Fake e o portal UOL Not́ıcias com serviço de checagem UOL Confere, além
do Portal do Ministério da Saúde. Além disso, nota-se ainda uma considerável
diferença de checagem entre os sites, despontando o site Fato ou Fake e uma
paralização no site do Ministério da Saúde e no site do UOL Confere.

Dentre as fake news divuldadas, inúmeras são as relacionadas ao uso da
máscara e do álcool em gel; da descoberta de vacina ou medicação para o
v́ırus; da ineficácia do isolamento social; de posśıveis meios de prevenção, cura
e sequelas; da liberação de uso de fármacos ou vinculação de medicações e pro-
cedimentos cient́ıficos já utilizados além da resistência do v́ırus a variação da
temperatura. Neste cenário, um importante projeto de lei no 2.630/2020 vem
tramitando no Congresso, sendo já aprovado no Senado no dia 30 de Junho de
2020, qual voltará para a Câmara para posśıveis ajustes e mudanças, indo para
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Gráfico 1: Quantidade de Fake News por Mês

Fonte: Os Autores, 2020

sua quarta versão (NOT́ıCIAS, 2020). Entretanto, é necessário ressaltar que
as principais plataformas que operam esses serviços - como Facebook, Twitter
e Google - reagiram a essa legislação sob a égide da liberdade de expressão.
Elas afirmam que essa lei é “um projeto de coleta massiva de dados das pes-
soas resultando no aprofundamento da exclusão digital e pondo em risco a
privacidade e segurança de milhares de cidadãos” (NOT́ıCIAS, 2020).

A seriedade com a criminalização das fake news seria outra discussão per-
tinente para avançar no combate delas no Brasil. Porém, resta analisar como
ficará o projeto de lei no 2.630/2020 e a verdadeira punição para seus criadores,
disseminadores e os meios de propagação. No que se refere a lei, é importante
esse norte, mas não se sabe até onde se avançará e, portanto, o teor do texto
que realmente será aprovado. O que se espera é uma lei efetiva e completa para
combater as fake news em todas as esferas além de não deixar impunes, sob a
pecha de liberdade de expressão, seus produtores e disseminadores, incluindo
entre eles as redes digitais que tem nas fake news importantes fontes de lucro.
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