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Agenda
● Divulgação, jornalismo e exemplos da cobertura de ciência

● Crise de credibilidade e o ecossistema da desinformação

● Percepção de jornalistas sobre indicadores de qualidade da notícia

● Critérios de credibilidade para conteúdos jornalísticos na internet

● Contribuição do Projeto Credibilidade, uma parceria entre Unesp e Projor



Diferentes papéis
● Difusão, disseminação, divulgação
● Jornalismo como mediação crítica de fatos e ideias
● Selecionar, checar, informar, interpretar, analisar, contrapor, avaliar, opinar

Interesses/poderes públicos, do público, do povo, do publicador, do ente público, 
das publicações científicas, dos intelectuais, das empresas, dos reguladores, dos 
trabalhadores, dos intelectuais, das empresa, dos consumidores…

“Se a população não compreende ciência, será pouco capaz de participar dos debates relativos às decisões que lhes 
dizem respeito. “Se a divulgação científica der às pessoas conhecimentos para que elas possam ponderar sobre as 
decisões, ou pelo menos saber em que especialistas confiar, essa divulgação é uma transmissão de poder”
[Gerard Fourez. A construção das ciências: introdução à Filosofia e à Ética das ciências (Ed. Unesp, 1995. p.221-2)



Jornalismo e qualidade da informação
Estudo da cobertura de imprensa na regulamentação dos alimentos transgênicos
Folha e Estadão, 1999/2000, análise de 718 matérias de jornal 

1. Agenda, pauta, temas e enfoques



Jornalismo e qualidade da informação
Estudo da cobertura de imprensa na regulamentação dos alimentos transgênicos
Folha e Estadão, 1999/2000, análise de 718 matérias de jornal 

2. Uso de fontes, suas especialidades e abrangência temática das matérias



Jornalismo e qualidade da informação
Estudo da cobertura de imprensa na regulamentação dos alimentos transgênicos
Folha e Estadão, 1999/2000, análise de 718 matérias de jornal 

3. Vocabulário, narrativa, discurso, argumentação, valores 



Jornalismo e qualidade da informação
Estudo da cobertura de imprensa na regulamentação dos alimentos transgênicos
Folha e Estadão, 1999/2000, análise de 718 matérias de jornal 

Resultados:

● Elevado número de matérias com apenas uma ou nenhuma fonte citada
● Vocabulário impreciso, contraditório ou até francamente enganoso
● Falta de referência a métodos e condições de confiabilidade científica
● Noticiário de ciência sem contextualização sócio-política (e vice-versa)
● Polemização argumentativa sem a crítica dos interesses envolvidos 



Erosão da credibilidade e meios digitais
● Desconfiança crescente em relação à imprensa e a outras instituições
● Confiança ainda menor em notícias de blogs, websites e redes sociais 

Fonte: Datafolha - Pesquisa sobre confiança nas 
instituições Junho de 2018

Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia / Secom-Ibope 2016



Algumas causas da crise de credibilidade
● Fragmentação da notícia no meio digital: notícia misturada com ruído

● Desintermediação da notícia: fontes com canal direto de comunicação

● Desinformação e as chamadas "notícias falsas" --  termo, aliás, impreciso

● Polarização política: descrédito a informações que favoreçam o polo oposto

Fonte: FGV/ DAPP: 
Polarização no Twitter entre 

grupos pró e contra Dilma 
Rousseff em março de 2016

                          Reprodução do Twitter



Algumas causas da crise de credibilidade
● Viés de confirmação: tendência em prol de crenças e hipóteses iniciais

● Filtros bolhas: redes favorecem relacionamento com quem pensa como nós

● Apuração enviesada: vieses e filtros prejudicam a integridade da notícia

● Outras deficiências no jornalismo: princípios éticos e transparência 

● Precarização da profissão de jornalista: salários e condições de trabalho

Fonte: Volt Data Lab
A Conta dos Passaralhos: um 
panorama sobre demissões 
de jornalistas nas redações do 
Brasil desde 2012 
                            



Desordem da informação e suas motivações

FALSO NOCIVO

Mal- Informação 

Vazamentos 
Assédio 
Discurso do ódio

Informação Incorreta

Falsa conexão 

Conteúdo enganoso

Fonte: Information Disorder – Toward an interdisciplinary framework for research and policy making, de 
Claire Wardle e Hossein Derakhshan © Council of Europe – Traduzido com autorização

Mal-Informação

Vazamentos
Assédio 
Discurso do ódio

NOCIVO

Des-Informação

Falso Contexto
Conteúdo  Impostor
Conteúdo Fabricado
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Conteúdo  enganoso



O espectro da desinformação

Falsa 
Conexão

Quando manchetes, ilustrações ou 
legendas não confirmam o conteúdo

Falso
Contexto

Quando o conteúdo 
genuíno é compartilhado 

com informação 
contextual falsa

Manipulação 
do Contexto

Quando a informação 
ou imagem genuína é  manipulada para 

enganar

Sátira 
ou Paródia

Nenhuma intenção de prejudicar, 
mas tem potencial para enganar  

Conteúdo Enganoso

Uso enganoso de informações para 
enquadrar uma questão ou indivíduo

Conteúdo 
Impostor

Quando fontes 
genuínas são 

imitadas

Conteúdo Fabricado

Conteúdo novo, que é 100% falso, 
criado para ludibriar e prejudicar

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital



O espectro da desinformação

Falsa 
Conexão

Quando manchetes, ilustrações ou 
legendas não confirmam o conteúdo

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital

Reprodução Wired.com



O espectro da desinformação

Falso
Contexto

Quando o conteúdo 
genuíno é compartilhado 

com informação 
contextual falsa

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital

Fonte:  E-farsas/  Facebook



O espectro da desinformação

Manipulação 
do Contexto

Quando a informação 
ou imagem genuína é  manipulada para 

enganar

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital

Fonte:  Monkey Paw Productions / 
Buzzfeed

https://youtu.be/cQ54GDm1eL0


O espectro da desinformação

Sátira 
ou Paródia

Nenhuma intenção de prejudicar, 
mas tem potencial para enganar  

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital

Fonte: revista Piauí



O espectro da desinformação

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital

Conteúdo Enganoso

Uso enganoso de informações para 
enquadrar uma questão 

ou indivíduo

Fonte:  Boatos.org



O espectro da desinformação

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital

Conteúdo 
Impostor

Quando fontes 
genuínas são 

imitadas

Foto: Reprodução Facebook



O espectro da desinformação

Fonte: Claire Wardle/ First Draft News 

Tipos de má ou desinformação no ecossistema digital

Conteúdo Fabricado

Conteúdo novo, que é 100% falso, 

criado para ludibriar e prejudicar

Fonte: First Draft News/ WTOE News



Projeto Credibilidade: uma contribuição
Sally Lehrman, diretora de The Trust Project (Santa Clara University)

Angela Pimenta (Projor) e Francisco Belda (Unesp), coordenadores no Brasil

● Refletir sobre a fragmentação noticiosa no meio digital

● Desenvolver técnicas para identificar e promover jornalismo confiável

PARCERIA 

         

PATROCÍNIO                                         PATROCÍNIO
CONSÓRCIO DE MÍDIA                           EDUCAÇÃO MIDIÁTICA

         



Projeto Credibilidade
Pesquisa com 314 jornalistas brasileiros, de 38 diferentes veículos

● Papel do jornalismo na sociedade

● Visão da empresa jornalísticas

● Políticas de ética e diversidade

● Indicadores de qualidade da notícias

● Práticas de edição do produto digital



Projeto Credibilidade
● Maior concordância: o jornalismo é 

crucial para a democracia e capaz de 
promover uma sociedade melhor 

● Maior discordância: o jornalismo 
fornece narrativas verdadeiras e 
contextualizadas dos fatos e retrata 
a diversidade dos grupos sociais



Projeto Credibilidade
● Acreditam que suas empresas apoiem 

afirmações que refletem princípios 
éticos (91%) e valores qualitativos do 
jornalismo (79%). 

● Comentários textuais revelam certo 
distanciamento entre afirmações 
formais das empresas e sua prática



Projeto Credibilidade
Indicadores de credibilidade da notícia, na visão de seus produtores



Projeto Credibilidade
● Nem sempre conteúdos digitais são 

produzidos conforme padrões de 
qualidade e rigores de edição 
utilizados para o impresso

● Princípios éticos para conteúdos 
digitais são considerados os mesmos 
em relação a outros conteúdos pela 
maior parte dos entrevistados (69%)



Projeto Credibilidade
Sistema de indicadores de credibilidade: os "dados nutricionais" da notícia



Projeto Credibilidade
Adotantes iniciais e consórcio de mídia



Projeto Credibilidade
Exemplos de implementação do MVP de indicadores de credibilidade

Parceiros tecnológicos



Projeto Credibilidade
Manual da Credibilidade: publicação para jornalistas, estudantes e interessados

https://www.manualdacredibilidade.com/
https://www.manualdacredibilidade.com/copy-of-introducao
https://www.manualdacredibilidade.com/copia-atributos
https://www.manualdacredibilidade.com/copia-introducao
https://www.manualdacredibilidade.com.br/jornalismoedemocracia
https://www.manualdacredibilidade.com/copia-conceitos


Projeto Credibilidade
Manual da Credibilidade: publicação para jornalistas, estudantes e interessados

https://www.manualdacredibilidade.com/


Mais informação
www.credibilidade.org
www.manualdacredibilidade.com.br

Francisco Rolfsen Belda
francisco.belda@unesp.br

http://www.credibilidade.org
http://www.manualdacredibilidade.com.br

