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O NUCA – Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologia, (Universidade Federal de 

Sergipe), vem atuando desde 1995 nas áreas de investigação em Teorias da Comunicação, 

Redes Sociais, Comunicação Digital e Educação e Tecnologias da Informação e da 

Comunicação. Na última década, as pesquisas sobre jornalismo online, têm se constituído no 

segmento de maior concentração, abrangendo desde a questão do discurso até os modelos de 

financiamento. Com a crise gerada pela proliferação das fake news (em especial a partir de 

2016) os integrantes do grupo passaram a realizar análises das contas de jornais ligados ao 

mainstream no Twitter, tais como: The New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde, 

entre outros, e de outros segmentos da mídia (BBC, CNN, Folha de S. Paulo, Olhar Digital, 

G1, para citar alguns). Para tanto, tem sido utilizada a argumentação teórica de: Michel Foucault 

(1970), Nicolas Negroponte (1995), Manoel Castells (1996), Poliana Ferrari (2004), Henry 

Jenkins (2006), Sherry Turkle (2011), Danah Boyd (2014), Frederic Martel (2015), e o emprego 

de metodologias tais como: a netnografia (KOZINETS, 2014) e ferramentas de monitoramento 

de redes sociais. Os discursos que circulam em torno dos conceitos de fake news, bem como 

seus desdobramentos na sociedade, têm levado algumas das principais empresas a investir em 

estratégias de checagem de notícias (fact checking), principalmente aquelas baseadas em 

processos algorítmicos de cruzamento de informações. O jornalismo atravessa uma fase de 

profundas modificações e a competitividade, marcantemente a busca pela instantaneidade, tem 

aberto espaço para a veiculação de notícias e informações sem os devidos processos de 

checagem. A publicação de uma foto que deveria mostrar o então presidente Hugo Chavez 

entubado, em 2013, mas tratava-se de foto de outra pessoa, marcou um momento de colapso 

pela mídia mainstream. O volume de erros, equívocos, precipitações, têm crescido 

vertiginosamente o que, aliado à predisposição de aceitação incondicional da opinião pública 

(pós-verdades) termina por corroer a credibilidade nos segmentos noticiosos ao mesmo tempo 

que promove a deturpação de fatos. Os resumos enviados pelo NUCA procuram abarcar as 

diferentes interfaces do fenômeno. 

 

 

 

Palavras-chave: Pós-Verdade; Fake News; Jornalismo. 

mailto:lilianfranca2007@gmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

O TWITTER NA ERA DA PÓS-VERDADE: O CASO DA CONTA OLHAR 

DIGITAL 

 

 

Adson Vinícius Santos SANTANA (UFS) 

adsonsantana20@gmail.com 

 

 

O Twitter, um microblog criado em 2006, destaca-se por sua característica de mídia digital, 

apontando para novas formas de produzir e divulgar notícias. Existe um debate corrente acerca 

da dualidade da ferramenta Twitter: por um lado, estudiosos o tratam como uma rede social, 

pela semelhança com outras redes; por outro, é tratado como mídia digital, ao se descolar do 

caráter mais pessoal das redes para dar lugar a um poderoso instrumento de divulgação de 

informações, caracterizando-se como um dos meios mais acurados para a obtenção de notícias. 

O site Olhar Digital, criado em 2005, como uma ramificação do jornalismo especializado em 

tecnologia do Portal UOL/Folha de S. Paulo, tem a proposta de levar às pessoas assuntos do 

mundo da tecnologia. No Twitter, através da conta @olhardigital, criada em 2007 e que possui 

cerca de 1 milhão e 300 mil seguidores, o site encontra-se em 41ª. posição no ranking nacional 

por número de seguidores (TWITAHOLIC, 2018). A partir da recolha de tweets publicados, 

com uma frequência média de 17 por dia (TWITTERCOUNTER), verificou-se que o Twitter 

vem sendo utilizado como estratégia de mídia cruzada, tanto para aumentar a divulgação quanto 

para fazer a checagem do conteúdo transmitido, evitando, dessa forma, a disseminação de 

notícias do tipo fake news, embora não seja este o seu objetivo primeiro. Entre as categorias 

mais frequentes de notícias encontram-se, em ordem decrescente: Empresas de tecnologia 

(Google, Apple, Sony, Microsoft, Nokia, Samsung, entre outras), Redes sociais, Dispositivos 

Móveis (Smarthphones e Tablets), Sistemas Operacionais, Games, Suporte, Cibercrimes e 

Aplicativos para celulares. Como destaca Recuero (2011) a conexão entre os indivíduos por 

meio da internet permite que a informação seja produzida, circulada e filtrada, ou seja, espera-se 

que, da mesma forma que houve a disseminação de discursos típicos de uma condição em que 

pós-verdades puderam imperar, a mesma lógica permitirá um sistema mais seguro de filtragem, 

a exemplo da conta aqui examinada.   
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As redes sociais vêm desenvolvendo seu próprio discurso, tanto no que diz respeito à criação de 

linguagens (emoticons, posts, memes, por exemplo), quanto à própria estrutura sintática dos 

tópicos frasais.   Em um intrigante livro, intitulado “Alone Together: Why We Expect More 

from Technology and Less from Each Other”, Sherry Turkle (2011) destaca mudanças na ordem 

conversacional que se afasta paulatinamente da interação face a face e, mesmo, mediada pela 

conversação verbal oral, para migrar em direção às mensagens de texto, quase sempre 

assíncronas. Nesse contexto emerge o conceito de Pós-verdade, termo (post-truth) utilizado pela 

primeira vez, pelo escritor e roteirista sérvio Stojan Steve Tesich, em um ensaio publicado na 

revista The Nation, em 1992, referindo-se à predominância da opinião pública imprecisa sobre 

circunstâncias evidente demente verídicas, reforçando discursos totalitaristas que, no passado, 

deviam encontrar estratégias para se disseminarem, ao passo que, na atualidade, o público 

parece optar por esse universo em detrimento da verdade. Para alimentar tal modus operandi, 

um conceito antigo (provavelmente da década de 1890) foi recuperado, o de fake news, em 

função do significativo volume de notícias falsas circulando tanto pelo mainstream  até 

discursos visivelmente falsos que chegam pelo WhatsApp. Embora o foco esteja direcionado 

para as fake news, é importante ressaltar que ainda mais grave é a situação da manipulação da 

informação, ou seja, a informação que embora não seja falsa é apresentada de modo distorcido, 

contribuindo para a criação de um ambiente ainda mais complexo, capaz de burlar as 

ferramentas de checagem do Facebook e do Google, entre outras, formas de censura algorítmica 

que pensam poder pôr fim a essa prática. Foucault (1970), ao tratar do jogo das interdições, 

considerava a política, juntamente com a sexualidade, um dos campos que não podem operar 

sem um regime de verdade, posto que o poder sempre se apresenta como a expressão da 

verdade, e, nessa busca por uma suposta verdade ou uma maior isenção, o Twitter (misto de 

rede social e mídia digital, criado em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah 

Glass) tem sido considerado um meio “mais confiável”. O objetivo deste projeto de pesquisa é 

estudar até que ponto as contas de Twitter dos jornais: The New York Times e The Guardian, 

vêm lidando com estas questões a partir das eleições americanas de 2016. Para tanto, utilizou-se 

a netnografia e ferramentas de monitoramento da mídia. 
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