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Resumo: Considerando a sociedade de informação e a facilidade 
com que notícias falsas são divulgadas atualmente, o presente 
artigo visa analisar o fenômeno da desinformação dentro do con-
texto social criado pela pandemia de COVID-19. Para tanto, se 
propõe a explorar também, o direito à liberdade de expressão, 
seus limites, espécies e importância na manutenção do Estado 
Democrático de Direito. Dessa forma, a partir de pesquisa bibli-
ográfica qualitativa, com método dedutivo, verifica-se que o 
mau uso da liberdade de informar é responsável pela criação, 
não só da desinformação e das fake news, mas também da info-
demia e da pós-verdade, fenômenos tão perigosos quanto mo-
dernos. Ao considerar a pandemia de COVID-19, o alastramento 
do Corona Vírus e a singularidade da doença, o cenário é ainda 
mais devastador, já que os fenômenos citados, somados, levam 
a sociedade a um verdadeiro caos informativo, que tende a des-
credibilizar veículos de mídia oficiais, desacreditar da importân-
cia da ciência e a criar o espaço propício para manipulação ide-
ológica. 
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FREEDOM OF EXPRESSION AND FAKE NEWS: AN 
ANALYSIS OF DISINFORMATION IN PANDEMIC TIMES 
OF COVID-19 
 
Abstract: Considering the information society and the ease with 
which fake news is disseminated today, this article aims to ana-
lyze the phenomenon of disinformation within the social context 
created by the pandemic of COVID-19. To this end, it proposes 
to explore also the right to freedom of expression, its limits, spe-
cies and importance in maintaining the Democratic Rule of Law. 
Thus, from qualitative bibliographic research, with deductive 
method, it appears that the misuse of the freedom to inform is 
responsible for the creation, not only of misinformation and fake 
news, but also of infodemia and post-truth, phenomena as dan-
gerous as they are modern. When considering the pandemic of 
COVID-19, the spread of the Corona Virus and the singularity 
of the disease, the scenario is even more devastating, since the 
aforementioned phenomena, taken together, lead society to a 
real information chaos, which tends to discredit vehicles of offi-
cial media, discredit the importance of science and create the 
right space for ideological manipulation. 
 
Keywords: Covid-19; freedom of expression; fake news. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 modelo atual de sociedade, chamado de socie-
dade de informação – marcado pelo avanço tecno-
lógico, pela popularização de redes sociais e pela 
mercantilização da comunicação e do conheci-
mento – facilita o processo de disseminação rá-

pida de toda sorte de notícias e fatos. A rapidez no compartilha-
mento, entretanto, nem sempre é benéfica, já que, sem tempo 

O



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________237_ 
 

 

para checagem da veracidade das informações, não há filtro para 
evitar que notícias falsas sejam espalhadas.3 

Nesse ponto, as fake news, apesar de terem surgido nos 
primórdios da sociedade, contam com a ajuda da tecnologia para 
sua divulgação acelerada e sem embargos. Esse movimento 
causa um crescimento acelerado da bolha informativa e, conse-
quentemente, um inchaço de informações.4 É, a partir daí, que 
surgem os fenômenos da infodemia e da desinformação, que te-
rão tratamento aprofundado nos capítulos seguintes. 

Considerando que o objetivo precípuo da informação é 
promover conscientização sobre determinado assunto, os fenô-
menos que envolvem distorção de fatos e notícias são natural-
mente maléficos à sociedade. Essa condição nociva, se agrava 
ainda mais quando a desinformação é relativa a fatores específi-
cos, que o indivíduo de conhecimento médio não possui domí-
nio. É este o caso da disseminação de notícias falsas sobre saúde, 
ciências e, atualmente, o Covid-19.5 

Por se tratar de um assunto novo na sociedade – inclusive 
na comunidade médica –, informações sobre a Covid-19, poten-
ciais vacinas, tratamentos, sintomas da doença etc. são facil-
mente distorcidas e, em consequência disso, compartilhadas sem 
que haja checagem da exatidão dos fatos.6 A situação se agrava 
ainda mais quando os responsáveis pelo disparo das informações 
falsas são figuras políticas importantes.7 

 
3 FRANÇA, Adelaide Carvalho; MACHADO, Carlos Augusto Alcantara. OS NO-
VOS ESPAÇOS PÚBLICOS NA ERA DIGITAL: BREVE ANÁLISE SOBRE AS 
REDES SOCIAIS COMO INSTRUMENTO PARA DEBATE POLÍTICO. Revista 
da AGU, n. 4, v. 18, p. 55-74, out/dez 2019. Disponível em: https://seer.agu.gov.br/in-
dex.php/AGU/article/view/2376. Acesso em: 29 nov. 2020, p. 58. 
4 Ibid, p. 60. 
5 GALHARDI, Cláudia Pereira et al. FATO OU FAKE? UMA ANÁLISE DA DE-
SINFORMAÇÃO FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL. Ciência & 
Saúde Coletiva, n. 2, v. 25, p. 4201-4210. Disponível em: https://www.scie-
losp.org/pdf/csc/2020.v25suppl2/4201-4210/pt. Acesso em: 3 jan. 2021, p. 4202. 
6 Ibid, p. 4202. 
7 ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. SOCIAL MEDIA AND FAKE NEWS 
IN THE 2016 ELECTION. Journal of Economic Perspectives, Pittsburgh: American 
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A partir disso, levanta-se a hipótese de que, ao ser difun-
dido com informações irreais e fantasiosas, por indivíduos que 
detém poder social e consequente força na manipulação de opi-
nião das massas, o tema, que já é sensível por si só, acaba sendo 
desvirtuado, o que gera caos social sobre o assunto e reduz a 
eficácia dos métodos informativos efetivamente comprovados. 
Neste ponto, surge também o debate sobre os limites da liber-
dade de expressão, da liberdade de informação e da responsabi-
lização do emissor da informação falsa.  

Em observância ao exposto, o presente artigo tem como 
objetivo analisar o fenômeno da desinformação, investigando as 
peculiaridades relativas ao tema com base no cenário de caos 
social instaurado a partir da disseminação de notícias falsas a 
respeito da pandemia de Covid-19. Além disso, pretende-se ex-
plorar o direito à liberdade de expressão, a fim de delinear seus 
limites, principalmente no que concerne à divulgação de fake 

news em meio virtual. 
Para tanto, utiliza-se de metodologia qualitativa e abor-

dagem dedutiva, com procedimento descritivo e argumentativo, 
a partir de pesquisa bibliográfica que será desenvolvida em três 
capítulos. O primeiro deles, dedicado à análise do direito à liber-
dade de expressão, irá revisar conceitos, limites do referido di-
reito e demais aspectos, sobretudo em contraponto à divulgação 
de fake news. O segundo capítulo, irá tratar do fenômeno da de-
sinformação em si, de maneira que investigará histórico, termi-
nologias e outras singularidades referentes ao tema. Por fim, o 
terceiro e último capítulo irá abordar as consequências da info-
demia e da desinformação na pandemia de Covid-19. 

 
2 DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO: AS PECULI-
ARIDADES DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 

 

 
Economic Association, v. 31, n. 2, 2017. Disponível em: https://web.stan-
ford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf. Acesso em: 31 dez. 2020, p. 216-217. 
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Com profunda conexão com a base liberal-individualista 
presente no constitucionalismo moderno, o direito à liberdade de 
expressão é componente elementar na caracterização de um es-
tado democrático8. Por esse motivo, o referido direito é consa-
grado no artigo 5º, IV, IX e XIV – que lhe garante uma proteção 
positiva – e no artigo 220 todos da Constituição Federal de 
19889, responsável por conferir uma proteção de caráter nega-
tivo à liberdade de expressão. 

Para além das proteções positivadas no ordenamento ju-
rídico, o direito à liberdade de expressão pode ser mais bem 
compreendido a partir da sua repartição em duas grandes subes-
pécies: a liberdade de manifestação do pensamento e da opinião 
e a liberdade de informação.10  Para Valerio de Oliveira Maz-
zuoli, essas duas partes criam um standard democrático, apto a 
tornar plena a evolução de direitos humanos e a embasar a cons-
trução, e posterior manutenção, do Estado Constitucional e Hu-
manista de Direito.11 

 
8 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Liberdade de ex-
pressão e seus limites numa democracia: o caso das assim chamadas “fake news” nas 
redes sociais em período eleitoral no brasil. Revista de Estudos Institucionais, n. 2, v. 
6, p. 534-578, maio/ago. 2020. Disponível em: https://www.estudosinstitucio-
nais.com/REI/article/view/522. Acesso em: 26. dez. 2020, p. 550. 
9 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes: (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...) 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; (...) XIV - é assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissio-
nal; 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o dis-
posto nesta Constituição. 
10 BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. Liberdade de expressão, honra, imagem 
e privacidade: os limites entre o lícito e o ilícito. Barueri: Manole, 2020, p. 86. 
11 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Artigo 13: liberdade de pensamento e expressão. 
In: PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. 
(Org). Comentário à convenção americana sobre direitos humanos. Rio de Janeiro: 
Forense, 2019, p. 185. 
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Nesse toar, ao analisar mais intimamente as divisões da 
liberdade de expressão, verifica-se que a liberdade de manifes-
tação de opinião difere da liberdade de informação no que con-
cerne, principalmente, à necessidade de comprovação da veraci-
dade dos fatos que são expressos nesta segunda. Ou seja, para 
ter garantida a proteção à liberdade de informação – principal-
mente no que diz respeito à liberdade de informar –, o autor da 
alegação deve provar a autenticidade do que foi dito. O mesmo 
não acontece ao falar de liberdade de pensamento e de opinião, 
já que não há como exigir veracidade dos fatos, pois a opinião, 
naturalmente, se trata de um mero juízo de valor acerca de algum 
assunto e, portanto, não há verdade absoluta.12  

Sobre o assunto, Carlos Bentivegna, ao rememorar lições 
de José Cretella Júnior, afirma que a liberdade de pensamento, 
em si, não constituiria um problema ao ordenamento jurídico, já 
que nenhum indivíduo pode ser penalizado por reflexões que 
não saem do campo mental. Entretanto, assevera o autor, que o 
pensamento manifestado, ou seja, projetado no campo material 
da sociedade, é passível da proteção garantida pela Constituição 
Federal de 1988 à liberdade de opinião, desde que não contenha 
quaisquer tipos de discriminação ou discurso de ódio.13 

Quanto à liberdade de informação, é possível promover 
sua divisão em três aspectos distintos, que dependem do mo-
mento e da posição do titular do direito. Nesse passo, em uma 
atitude ativa, o direito de informar estaria representado no mero 
ato de compartilhamento de informações por um indivíduo qual-
quer. Em contrapartida, o direito de se informar, isto é, o direito 
de obter uma informação para si mesmo, se encaixaria como um 
ato ativo e passivo ao mesmo tempo. Por fim, o direito de ser 
informado é considerado como uma atitude passiva, já que en-
volve o ato de receber a informação vinda de outra pessoa.14 

 
12 BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. Idem, p. 81. 
13 Ibid, p. 84. 
14 Ibid, p. 81. 
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Não é exclusivo, porém, o tratamento dado à liberdade 
de expressão pela Constituição Federal de 1988. Todas as cons-
tituições brasileiras anteriores se preocuparam em promover a 
liberdade de informação e a livre manifestação do pensamento, 
inclusive a de 1967, outorgada em meio ao regime militar. Nesse 
último texto, apesar do caráter autoritário do período ditatorial, 
os artigos 150, §8º e 153, §8º asseguravam a livre manifestação 
de pensamento e convicção política e filosófica, vedando, entre-
tanto, propaganda de guerra e subversão da ordem.15 

Além da proteção nacional, o direito à liberdade de ex-
pressão é protegido também na ordem internacional. São exem-
plos, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
o artigo 9º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 
o artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, os ar-
tigos 19 e 20 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
e, até mesmo, o artigo 13 da Convenção Americana Sobre Di-
reitos Humanos.16 

Cumpre frisar a importância desta última, da qual o Bra-
sil é integrante desde 1992. A Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos, também conhecida como Pacto San José da 
Costa Rica, é o tratado basilar do sistema interamericano de pro-
teção aos direitos humanos, regendo os direitos civis e políticos 
no continente americano, em especial nos países latinos. Além 
de ser integrante da convenção, o Brasil se submete à jurisdição 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pois, em 1998, 
reconheceu sua competência contenciosa.17  

No que diz respeito à liberdade de expressão, a referida 
convenção é explícita ao garanti-la, em seu artigo 13.18 A partir 

 
15 Ibid, p. 84. 
16 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Idem, p. 185. 
17 PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. 
COMENTÁRIO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. 
Rio de Janeiro: Forense, 2019, nota introdutória. 
18 Artigo 13. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. 
Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias 
de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 
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da redação do referido artigo, Valerio de Oliveira Mazzuoli as-
severa que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ga-
rante a proteção do Estado à dimensão individual e à dimensão 
social da liberdade de expressão. Isto porque, a Corte Interame-
ricana reconhece que a liberdade de expressão engloba, como já 
dito anteriormente, não só a liberdade de expressar pensamentos, 
mas também a liberdade de obter e difundir informações.19 

Nas palavras do referido autor: 
Relativamente à dimensão individual, decidiu a Corte que o di-
reito à liberdade de expressão não se esgota no reconhecimento 
teórico do direito de falar ou escrever, também compreendendo 
o direito de utilizar qualquer meio apropriado para difundir o 
pensamento e fazê-lo chegar ao maior número possível de des-
tinatários. (...) Por seu turno, no que tange à segunda dimensão 
do direito consagrado no art. 13 da Convenção (a dimensão so-
cial), assinalou a Corte que a liberdade de expressão é um meio 
para o intercâmbio de ideias e informações entre as pessoas, 
compreendendo o direito de as pessoas comunicarem às outras 
seus pontos de vista, implicando ainda o direito de todas as 
pessoas de conhecer opiniões, relatos e notícias.20 

Esse posicionamento visa, principalmente, vedar que Es-
tados limitem indistintamente o direito à liberdade de expressão 
dos cidadãos por meio de censura de quaisquer tipos. Isto 

 
forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 2. O exer-
cício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, 
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser 
necessárias para assegurar: a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pes-
soas; ou b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 
moral públicas. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, 
de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 
informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de ideias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a cen-
sura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral 
da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve 
proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou 
à violência. 
19 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Idem, p. 185. 
20 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Idem, p. 185. 
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porque, assim como os demais direitos da personalidade, a liber-
dade de expressão é um pilar importante na estruturação de uma 
sociedade democrática e no desenvolvimento saudável de seus 
indivíduos21 e, por este motivo, é rotineiramente ameaçada, prin-
cipalmente em ambiente digital.22 

Em contrapartida, apesar de sua inegável importância na 
manutenção da democracia e das constantes violações ao seu 
exercício, o uso abusivo e irrestrito da liberdade de expressão, 
principalmente no que concerne à forma ativa do direito de in-
formar, é tão maléfico quanto benéfico para a própria democra-
cia. Para Ingo Sarlet e Andressa de Bittencourt Siqueira, equili-
brar a balança entre a liberdade de expressão e de informação é, 
ainda nos dias atuais, um dos maiores desafios do direito.23 

Nesse contexto, considerando o advento da sociedade de 
informação e a popularização das redes sociais, a liberdade de 
expressão desmedida possui grande impacto no enfrentamento 
da disseminação de notícias falsas em meio virtual. Isto porque, 
com a verdadeira democratização do acesso à métodos para di-
fusão de ideias e fatos, todos os indivíduos podem compartilhar 
informações, sendo elas verdadeiras ou não. Esse movimento, 
gera, como dito anteriormente, um inchaço na malha informa-
tiva, causando uma verdadeira infodemia.24  

O direito à informação é o principal aspecto da liberdade 
de expressão afetado por esse movimento. Com a gigantesca dis-
seminação de notícias e informações inverídicas em meio vir-
tual, o emissor da notícia fere o direito de ser informado daquele 
que obtém acesso à informação veiculada. Neste caso, se for 
comprovada a falta de veracidade desta notícia, o emissor não 
poderia alegar que está exercendo sua liberdade de expressão, 
pois, como já dito, para fazer jus à proteção concedida pela li-
berdade de informar, deve-se provar a autenticidade da 

 
21 Ibid, p. 185. 
22 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Idem, p. 550. 
23 Ibid, p. 12. 
24 BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. Idem, p. 93. 
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declaração. O assunto será aprofundado em capítulo posterior.25 
 

3 FAKE NEWS NA ERA DA DESINFORMAÇÃO 
 
Se no passado informações e notícias, após passarem por 

um longo processo de checagem de veracidade, eram divulgadas 
apenas por meio de jornais, emissoras de televisão e rádio, atu-
almente, qualquer pessoa com acesso à internet e cadastro em 
redes sociais tem o poder de difundir uma informação até atingir 
milhões de outros indivíduos. Esse é o grande legado da socie-
dade de informação para a história mundial e a vida em comuni-
dade: a facilidade no acesso de troca de informações.26 

Além disso, a velocidade no compartilhamento e a faci-
lidade no acesso das notícias possibilitam, além da divulgação 
de informações a qualquer tempo, o anonimato, ou, pelo menos, 
disfarce da identidade, do emissor da notícia. Essa popularização 
atrai mais acessos às redes e acaba por transformá-las em uma 
grande base formadora de senso crítico e de opinião nas socie-
dades globalizadas.27 

Apesar da democratização no acesso, como abordado an-
teriormente, os malefícios do uso exacerbado das redes no com-
partilhamento de notícias não podem ser ignorados. Isto porque, 
justamente por se revelar como um meio muito eficiente na di-
vulgação de notícias, nos dias atuais, o maior fluxo de divulga-
ção de fatos ocorre por meio da internet e, com toda a rapidez, 
característica das redes, a checagem da veracidade das informa-
ções antes do compartilhamento é nula.28 

A perspectiva é ainda mais preocupante ao considerar 
que, conforme lembram Adelaide Carvalho França e Carlos Au-
gusto Alcantara Machado, citando pesquisa publicada pela 

 
25 BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. Idem, p. 93. 
26 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Idem, p. 538. 
27 FRANÇA, Adelaide Carvalho; MACHADO, Carlos Augusto Alcantara. Idem, p. 
58. 
28 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Idem, p. 538. 
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agência Quartz, o meio virtual é o preferido dos brasileiros para 
obtenção de informações, já que cerca de 70% dos indivíduos no 
país utilizam as redes sociais como fonte de informação e como 
base na estruturação de suas opiniões. Ao comparar com países 
como Inglaterra, onde 22% dos indivíduos possuem o mesmo 
costume, Alemanha (26%), e Estados Unidos (37%), verifica-se 
que a porcentagem no Brasil é altíssima e preocupante.29 

Com um número tão elevado de indivíduos utilizando as 
redes sociais como meio informativo, este uso exagerado, so-
mado ao compartilhamento irresponsável de informações inve-
rídicas, contribui para a amplificação da divulgação de fake news 

e do fenômeno da desinformação. Como se não bastasse, a dis-
seminação de notícias falsas ofende o direito de ser informado, 
uma das ramificações do direito à informação e à liberdade de 
expressão.30 Tudo isto, somado, representa grande ameaça ao 
equilíbrio democrático.31 

Graças ao poder de adulterar notícias e manipular pontos 
de vista, a desinformação causada pelas fake news difundidas em 
meio virtual influencia na criação de senso crítico, já que condi-
ciona a sociedade a tomar decisões baseadas em fatos inautênti-
cos. Entretanto, ao contrário do seu meio de divulgação, as fake 

news não são um fenômeno recente, pois desde os primórdios da 
sociedade fatos são distorcidos pelos mais diversos motivos.32 

Ocorre que, consoante anteriormente explicitado, antes 
do surgimento da internet, a divulgação de notícias era restrita à 
veículos oficiais de comunicação, que se preocupavam em dis-
seminar apenas informações verdadeiras e confirmadas. Nas 

 
29 FRANÇA, Adelaide Carvalho; MACHADO, Carlos Augusto Alcantara. Idem, p. 
3. 
30 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Idem, p. 538. 
31 BRAGA, Renê Morais da Costa. A INDÚSTRIA DAS FAKE NEWS E O DIS-
CURSO DE ÓDIO. In: PEREIRA, Rodolfo Viana. (Org.). Direitos políticos, liber-
dade de expressão e discurso de ódio. Volume I. Belo Horizonte: IDDE, 2018. p. 203-
220. ISBN 978-85-67134-05-5. Disponível em: https://bibliotecadigi-
tal.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/4813. Acesso em: 30 dez. 2020, p. 203. 
32 Ibid, p. 205. 
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palavras de Renê Morais da Costa Braga: 
Antes do advento da internet, a divulgação de uma notícia falsa 
poderia ser desastrosa para a reputação de um veículo de co-
municação, que teria problemas de credibilidade e enfrentaria 
processos, até mesmo penais. A rede mundial de computado-
res, principalmente por meio das redes sociais, faz com que a 
divulgação de notícias falsas seja muita mais virulenta, barata 
e de difícil rastreamento. Assim, não importa que a notícia se 
mostre totalmente inverossímil, mesmo após uma leitura su-
perficial.33 

É necessário, neste ponto, ressaltar que, semanticamente, 
a utilização do termo fake news alude apenas à propagação de 
informações inverídicas sobre algum fato. Acerca do fato, cum-
pre frisar também que, no contexto de desinformação atual, a 
aplicação do vocábulo se tornou mais abrangente, englobando 
todo tipo de distorção, manipulação, sátira e inverdade divul-
gada virtualmente ou não.34 

Em outras palavras, a desinformação é um fenômeno 
maior que as fake news, pois se revela como um gênero que com-
preende três grandes espécies. Destas espécies, primeiro a dou-
trina cita a dis-information, que possui conexão direta com a vei-
culação de notícias falsas destinadas a profanar a honra e a dig-
nidade de uma comunidade ou indivíduo. Ao contrário desta, 
quando a informação, apesar de falsa, não possui condão para 
causar nenhum prejuízo à honra de ninguém, a desinformação é 
chamada de mis-information35 

Por fim, a mal-information diz respeito a informações 
que tem base, ou seja, fundamento, em uma notícia real, porém 
sua divulgação é capaz de infringir ou desrespeitar direitos de 
uma sociedade.36 Apesar da diferenciação terminológica ex-
posta, assim como Ingo Sarlet e Andressa Siqueira, ante à popu-
larização do termo, o presente trabalho fará uso do vocábulo fake 

 
33 Ibid, p. 208. 
34 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Idem, p. 539-540. 
35 Ibid, p. 541. 
36 Ibid, p. 541. 
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news, como uma forma de unificar todos os significados anteri-
ormente expostos.37 

Como dito previamente, para entender o fenômeno da 
desinformação – principalmente no contexto da pandemia de 
Covid-19 – é necessário, primeiramente, discutir sobre os moti-
vos que geram a disseminação de fake news. Estes, giram em 
torno, desde obtenção de proveito econômico a partir do disparo 
em massa de mensagens, até a promoção de controle social por 
meio da manipulação de certa ideologia ou coletividade. 

Renê Morais da Costa Braga assevera que, em países 
como os Estados Unidos, assim como no Brasil, as fake news 

são utilizadas como uma forma de dominar e influenciar o con-
texto político-social. Nesses casos, as notícias falsas e distorci-
das possuem o objetivo de chamar atenção de uma parcela da 
população e, posteriormente, de maneira deliberada, causar a de-
sinformação.38 De forma semelhante, se posicionam Ingo Sarlet 
e Andressa Siqueira: 

(...) existe uma variada gama de motivos que levam à veicula-
ção, muitas vezes desenfreada, de desinformações: financeiro, 
com o ganho de lucros; político-eleitoral, objetivando a eleição 
de um político eleger-se mediante recurso ao falseamento da 
verdade ou outros expedientes similares, de modo a impedir a 
eleição de adversários e/ou promover a própria; social, com a 
criação de grupos coesos que divulguem essas informações; 
psicológico, visando ao prestígio e reforço dos demais (...)39 

Para Hunt Allcott e Matthew Gentzkow, o fator pecuni-
ário é determinante na disseminação de fake news, principal-
mente ao considerar o montante monetário obtido a partir de cli-
ques em notícias capciosas. Além disso, corroborando com os 
posicionamentos anteriormente expostos, os autores estaduni-
denses afirmam que a imposição e manipulação de ideologias 
também são fatores determinante na disseminação de notícias 

 
37 Ibid, p. 542. 
38 BRAGA, Renê Morais da Costa. Idem, p. 207. 
39 SARLET, Ingo Wolfgang; SIQUEIRA, Andressa de Bittencourt. Idem, p. 541. 
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falsas.40 
There appear to be two main motivations for providing fake 
news. The first is pecuniary: news articles that go viral on so-
cial media can draw significant advertising revenue when users 
click to the original site. This appears to have been the main 
motivation for most of the producers. (...) The second motiva-
tion is ideological. Some fake news providers seek to advance 
candidates they favor.41 

Justamente por ser utilizada como uma forma intencional 
de manipulação de opinião, as fake news se revelam maléficas à 
sociedade e a toda construção democrática e humanística que a 
baseiam. A situação se torna ainda pior quando a desinformação 
é utilizada para alienar uma parte da população com relação a 
temas que o indivíduo médio não possui domínio. Assuntos de 
profunda importância para a sobrevivência da humanidade como 
ciências, meio ambiente, saúde e a nova pandemia de Covid-19, 
como se estudará a seguir, são facilmente manipulados e distor-
cidos, o que só aumenta a gravidade do ato da desinformação. 

 
4 INFODEMIA NA PANDEMIA: CONFLITOS ENTRE A LI-
BERDADE DE INFORMAR E A DISSEMINAÇÃO DE FAKE 
NEWS 

 
Em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, 

China, foi descoberto, a partir da análise de amostras colhidas de 
pessoas com pneumonia, o SARS-COV-2, conhecido atual-
mente como o agente causador do COVID-19. Tão recente 
quanto contagioso, em menos de dois meses, a nova variante do 
Corona Vírus se espalhou pelo mundo, levando a Organização 

 
40 ALLCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Idem, p. 216-217. 
41 Ibid, p. 217. Tradução livre: Parece existir duas motivações principais para a disse-
minação de fake news. A primeira delas, é a pecuniária: artigos de notícias que se 
tornam virais em mídias sociais podem gerar uma receita significativa de publicidade 
quando usuários clicam no site original. Essa parece ter sido a maior motivação para 
a maioria dos produtores. (...) A segunda motivação é ideológica. Alguns dos prove-
dores de fake news procuram apresentar candidatos que os favorecem. 
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Mundial de Saúde a decretar estado de pandemia.42 
Para conter o avanço da doença, considerada pelos estu-

diosos da área como extremamente letal, ao redor do mundo, 
imediatamente, medidas sanitárias começaram a ser recomenda-
das pela comunidade médica, visando a redução do contágio e, 
por conseguinte, a diminuição do número de mortos pela do-
ença. Entretanto, apesar disso, as autoridades políticas e cientí-
ficas foram obrigadas a lidar com um outro fator: a falta de in-
formações sobre a doença.43 

Por se tratar de uma comorbidade nova, isto é, recém des-
coberta, não existem informações concretas sobre potenciais tra-
tamentos, nem sobre planos de contenção efetivamente efica-
zes.44 As vacinas em desenvolvimento, também extremamente 
recentes, são cercadas por dúvidas e desacreditadas por uma 
grande parcela social negacionista. Dessa maneira, para conter o 
avanço da COVID-19, a comunidade médica vale-se, principal-
mente, da conscientização com relação à prevenção.45 

Graças à imprecisão e à falta de concretude nas notícias 
divulgadas sobre a doença, boatos infundados surgem nas redes 
sociais, aumentando o já ascendente senso de negação instau-
rado na população. Esse movimento, que dissemina inverdades 
sobre assuntos relativos à ciência e à saúde, é chamado pela Or-
ganização Mundial de Saúde de “infodemia”.46 

A infodemia, entretanto, não é uma exclusividade da 

 
42 SOUZA JUNIOR, João Henriques et al. DA DESINFORMAÇÃO AO CAOS: 
UMA ANÁLISE DAS FAKE NEWS FRENTE À PANDEMIA DO CORONAVÍ-
RUS (COVID-19) NO BRASIL. Cadernos de Prospecção, n. 2, v. 13, p. 331-346, 
abril 2020. Disponível em: https://cienciasmedicasbiologicas.ufba.br/in-
dex.php/nit/article/view/35978. Acesso em: 2 jan. 2021, p. 334. 
43 Ibid, p. 334. 
44 VASCONCELLOS-SILVA, Paulo R., CASTIEL, Luis David. COVID-19, AS 
FAKE NEWS E O SONO DA RAZÃO COMUNICATIVA GERANDO MONS-
TROS: A NARRATIVA DOS RISCOS E OS RISCOS DA NARRATIVA. Cadernos 
de Saúde Pública, n. 7, v 36, p. 1-12. Disponível em: https://www.scielosp.org/arti-
cle/csp/2020.v36n7/e00101920/pt/#. Acesso em: 3 jan. 2021, p. 2. 
45 SOUZA JUNIOR, João Henriques et al. Idem, p. 334. 
46 GALHARDI, Cláudia Pereira et al. Idem, p. 4202. 
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pandemia de COVID-19. As redes sociais com frequência são 
utilizadas como forma de disseminação de boatos sobre assuntos 
de domínio restrito, como doenças e fatos científicos no geral. 

Sabe-se que a disseminação de informações falsas e a cultura 
da desinformação na área de saúde não é novidade. Em 2008, 
foram propagados boatos que ensinavam uma receita natural 
de proteção contra a febre amarela, nas redes sociais e no apli-
cativo de mensagem WhatsApp. Uma das teorias disseminadas 
era de que a doença seria uma farsa criada para vender vacinas. 
Havia ainda outras teorias, como a que dizia que a vacina pa-
ralisava o fígado, que mutações do vírus afetavam a eficácia da 
vacina e que o consumo de própolis poderia repelir o mosquito 
transmissor da doença. Neste período, observou-se uma reação 
popular muito diversa e confusa: houve os que correram em 
busca da vacina e os que foram vítimas dos que induziram à 
crença de que a imunização seria ineficaz e levaria à morte.47 

A imprensa de maneira geral, apesar da intensa cobertura 
que visa expor de maneira responsável os perigos do vírus e suas 
formas de prevenção, sofre com o descrédito da população, ante 
a discrepância entre as informações veiculadas em meio oficial 
e no meio virtual. Essa dissonância, gera instabilidade e, meios 
que antes eram considerados como seguros para obtenção de in-
formações sofrem com o desprestígio dos cidadãos, que são in-
fluenciados diretamente por crenças pessoais.48 

Além disso, um grande impulso para a difusão de inver-
dades sobre o tema em meio virtual vem de figuras políticas im-
portantes, que detém grande poder de manipulação das massas. 
É o caso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que atua como 
grande disseminador de discursos perigosos. Além de, costumei-
ramente, minimizar a gravidade do COVID-1949, o presidente 
possui a conduta rotineira de desacreditar e descredibilizar 

 
47 GALHARDI, Cláudia Pereira et al. Idem, p. 4202. 
48 SOUZA JUNIOR, João Henriques et al. Idem, p. 336. 
49 2 MOMENTOS EM QUE BOLSONARO CHAMOU COVID-19 DE ‘GRIPEZI-
NHA’, O QUE AGORA NEGA. BBC NEWS. Brasil. 27 nov. 2020. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55107536. Acesso em: 4 jan. 2021. 
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publicamente a imprensa e demais veículos jornalísticos.50 
Como se não bastasse, a exemplo do que fez o ex-presi-

dente estadunidense, Donald Trump51, Jair Bolsonaro possui o 
hábito de indicar o consumo de medicações sem eficácia com-
provada, como por exemplo a hidroxicloroquina, para prevenção 
e tratamento do COVID-19, enquanto reluta em admitir a efici-
ência e a viabilizar a produção e a comercialização de vacinas 
em território brasileiro.52 Influenciados por esse tipo de perso-
nalidade, os cidadãos passam, cada vez mais, a desconsiderarem 
fatos expostos na imprensa e confirmados pela comunidade ci-
entifica.53  

A esse movimento, que leva os indivíduos, influenciados 
por figuras de poder ou por redes sociais, a descredibilizarem 
fatos comprovados enquanto superestimam apelos emotivos e 
opiniões infundadas, dá-se o nome de pós-verdade. Essa, se ali-
menta do fenômeno da desinformação e do uso das fake news 

como manipulação ideológica e, para a sociedade em sua face 
democrática, representa um grande perigo.54  

Isto porque, esse fenômeno demonstra, efetivamente, 
que uma parcela dos indivíduos desconfia dos meios oficiais de 
comunicação e possuem a tendência de crer, de maneira irres-
trita, em informações disseminadas por personalidades que não 

 
50 BOLSONARO ATACOU A IMPRENSA AO MENOS 53 VEZES NO PRIMEIRO 
SEMESTRE, DIZ ONG. G1. Brasília. 14 jul. 2020. Política. Disponível em: 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/14/bolsonaro-atacou-a-imprensa-ao-
menos-53-vezes-no-primeiro-semestre-diz-ong.ghtml. Acesso em: 4 jan. 2021. 
51 FERRARI, Murillo. APÓS TOMAR HIDROXICLOROQUINA PARA PREVEN-
ÇÃO, TRUMP É DIAGNOSTICADO COM COVID-19. CNN Brasil. São Paulo. 2 
out. 2020. Internacional. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacio-
nal/2020/10/02/apos-tomar-hidroxicloroquina-para-prevencao-trump-e-diagnosti-
cado-com-covid-19. Acesso em: 4 jan. 2021. 
52 COVID-19: BOLSONARO NÃO FALA EM VACINAÇÃO, MAS INSISTE NO 
USO DA CLOROQUINA. Estado de Minas. Belo Horizonte. 10 dez. 2020. Disponí-
vel em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/12/10/interna_poli-
tica,1219233/covid-19-bolsonaro-nao-fala-em-vacinacao-mas-insiste-no-uso-da-clo-
roquina.shtml. Acesso em: 4 jan. 2021. 
53 GALHARDI, Cláudia Pereira et al. Idem, p. 4202. 
54 Ibid, p. 4203. 
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possuem capacidade técnica para falar sobre determinados as-
suntos. Quando analisada no contexto da COVID-19, a pós-ver-
dade e a difusão irresponsável de notícias falsas revelam mais 
do que uma antipatia com grandes redes de comunicação; de-
monstram o verdadeiro desprezo e o desinteresse com que o as-
sunto vem sendo tratado por aqueles que emitem as informa-
ções.55 

Não é exagero dizer que a conduta narrada representa 
uma afronta não só ao direito de ser informado, que cada cidadão 
sob a proteção da Constituição Federal de 1988 possui56, mas 
também um perigo à vida de milhões de pessoas. Como dito an-
teriormente, a grande arma contra a disseminação em massa do 
Corona Vírus é a promoção de informação e, consequentemente, 
conscientização sobre o tema. Ao distorcer informações sobre 
vacinas57, ocultar dados sensíveis sobre o assunto58 e aconselhar 
o uso de medicamentos sem eficácia comprovada59, os emisso-
res das desinformações atentam diretamente contra a saúde e a 
vida dos indivíduos atingidos por essas notícias. 

Nesse toar, tendo em vista o descrédito com quem a im-
prensa vem sendo encarada, é necessário repensar a mídia infor-
mativa e criar alternativas que se aproximem do modelo de pro-
pagação de notícias consumido pela maioria da população. 

 
55 Ibid, p. 4202. 
56 BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. Idem, p. 93. 
57 BOLSONARO SOBRE VACINA DA PFIZER: ‘SE VOCÊ VIRAR UM JACARÉ, 
É PROBLEMA SEU’. ISTOÉ. Brasil. 18 dez. 2020. Mundo. Disponível em: https://is-
toe.com.br/bolsonaro-sobre-vacina-de-pfizer-se-voce-virar-um-jacare-e-problema-
de-voce/. Acesso em: 5 jan. 2021. 
58 RODRIGUES, Mateus. APÓS REDUZIR BOLETIM DIÁRIO, GOVERNO BOL-
SONARO RETIRA DADOS ACUMULADOS DA COVID-19 DO SITE. G1. Brasí-
lia, 6 jun. 2020. Política. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noti-
cia/2020/06/06/apos-reduzir-boletim-governo-bolsonaro-retira-dados-acumulados-
da-covid-19-de-site-oficial.ghtml. Acesso em: 4 jan. 2021. 
59 DIAS, Roger. BOLSONARO INDICA CLOROQUINA SEM PRESCRIÇÃO: 'EU 
SEI QUE NÃO TEM, MANÉ'. ESTADO DE MINAS. Belo Horizonte. 10 dez. 2020. 
COVID-19. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/poli-
tica/2020/12/10/interna_politica,1219451/bolsonaro-indica-cloroquina-sem-prescri-
cao-eu-sei-que-nao-tem-mane.shtml. Acesso em: 5 jan. 2021. 
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Pensando nisso e visando a aproximação com o consumidor fi-
nal da notícia, a Rede Nacional de Combate à Desinformação 
(RNCD) reúne projetos e instituições das mais variadas áreas do 
saber, que visam monitorar e desmentir notícias distorcidas, di-
vulgadas como verdadeiras.60 

Os projetos parceiros da RNCD utilizam o direito à liber-
dade de expressão, mais especificamente em sua faceta da liber-
dade de informar, para propagar informações checadas e confir-
madas sobre os mais diversos assuntos. Entre eles, podemos ci-
tar o Corona Vírus em Cheque, que, a partir de uma iniciativa da 
Universidade Federal de Pernambuco, alerta a sociedade sobre 
os perigos da desinformação.61 

Nesse mesmo sentido, o NUJOC Checagem, formatado 
a partir da união de professores, comunicadores e jornalistas da 
Universidade Federal do Piauí, possui uma seção inteiramente 
dedicada ao chamado fact-checking de informações relacionadas 
ao COVID-19.62 Além desses, o próprio portal da RNCD conta 
com uma página destinada ao fact-checking de notícias, afirma-
ções, declarações e quaisquer tipos de informações duvidosas 
divulgadas sobre a COVID-19.63 

Iniciativas como as citadas, que surgem a partir da mo-
bilização de uma parcela da sociedade civil, demonstram-se 
como alternativas benéficas e extremamente válidas no combate 
à desinformação relativa ao Corona Vírus e patologias dele de-
correntes. Isto porque, com a atuação massiva de figuras políti-
cas na disseminação de notícias falsas e o consequente 

 
60 REDE NACIONAL DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO. SOBRE. 2020. Dis-
ponível em: https://rncd.org/sobre/. Acesso em: 5 jan. 2021. 
61 CORONA VÍRUS EM CHEQUE. O RISCO DA DESINFORMAÇÃO. 2020. Dis-
ponível em: https://sites.ufpe.br/rpf/coronavirus-em-xeque/. Acesso em: 6 jan. 2021. 
62 NUJOC CHECAGEM. SOBRE: COMUNICAÇÃO, JORNALISMO E UNIVER-
SIDADE PÚBLICA A SERVIÇO DA SOCIEDADE. Disponível em: http://nujoc-
checagem.com.br/sobre/. Acesso em: 6 jan. 2021. 
63 REDE NACIONAL DE COMBATE À DESINFORMAÇÃO. FACT-CHECKING. 
2020. Disponível em: https://rncd.org/category/fact-checking/. Acesso em: 6 jan. 
2021. 
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enfraquecimento da credibilidade da imprensa, é preciso reavi-
var a conexão entre o indivíduo, consumidor das notícias, e o 
emissor das informações. Mais do que isso, é necessário superar 
a infodemia e conectar indivíduo e exatidão dos fatos, deixando 
de lado também a pós-verdade.  

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Partindo do cenário em que a pandemia de COVID-19 

mergulhou a sociedade atual, o presente artigo procurou anali-
sar, de maneira crítica, as implicações do fenômeno da desinfor-
mação dentro do referido contexto socio-científico. Para tanto, 
analisou inicialmente o direito à liberdade de expressão e suas 
espécies, concluindo que tais ramificações são tão necessárias, 
quanto perigosas à perpetuação da democracia.  

Ressalta-se, portanto, os perigos do mau uso dessa gama 
de liberdades individuais, mais especificamente ao tratar da li-
berdade de informação. Isto porque, a liberdade de informação 
é subdividida em três aspectos que, de certa maneira, se interco-
nectam. Nesse sentido, ao invocar o direito de informar, e uti-
lizá-lo para produzir disparo de fake news ou quaisquer outros 
tipos de desinformações, o emissor da notícia falsa estaria infrin-
gindo o direito de ser informado que o indivíduo consumidor da 
notícia possui. 

Dessa forma, considerando que não existem direitos ab-
solutos, a proteção à liberdade de expressão seria indiscriminada 
apenas ao tratar da liberdade de pensamento, não sendo possível 
tolerar, entretanto, o discurso de ódio. No que concerne a prote-
ção à liberdade de informação, mais especificamente à liberdade 
de informar, parte-se do pressuposto de que há a necessidade de 
comprovação da veracidade dos fatos disseminados, sob pena de 
todo e qualquer tipo de informação ser divulgada sem critérios, 
o que representaria grave risco a toda construção democrática da 
sociedade atual. 
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Mesmo com a ressalva anterior, a sociedade de informa-
ção impulsiona a divulgação de notícias inverídicas, isto porque, 
permite que as notícias fluam rapidamente, sem que haja tempo 
hábil para a checagem, e confere a possibilidade de, de certa 
forma, o emissor da notícia permanecer anônimo. O anonimato, 
além de encorajar o responsável pela fake news, dificulta ainda 
mais o rastreamento do envio da informação, impedindo sua res-
ponsabilização efetiva. 

Sendo assim, qualquer área do conhecimento que o cida-
dão médio não possua domínio é passível de sofrer com a desin-
formação. Com a ciência, não é diferente e, nesse ponto, surge o 
conceito de infodemia, que, nada mais é, do que o inchaço na 
bolha informativa causado pela propagação de informações in-
verídicas sobre ciência, saúde, meio ambiente etc. A situação é 
agravada quando, em casos de patologias graves e recentes, 
como o COVID-19, a imprensa oficial, preocupada em divulgar 
informações responsáveis e confirmadas cientificamente, sofre 
com o descrédito e a depreciação da população.  

Nesse cenário, nasce, então, outro fenômeno dos tempos 
atuais: a pós-verdade. Os indivíduos preferem acreditar em figu-
ras públicas e personalidades que exercem grande influência so-
bre a massa e desacreditar na ciência e na imprensa, de maneira 
geral. A pós-verdade, portanto, se utiliza da liberdade de infor-
mar que todos os cidadãos possuem para macular a liberdade de 
ser informado de outrem. Por motivos ideológicos, são inúmeros 
os políticos que fazem uso dessa artimanha, por exemplo, o pre-
sidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente estadunidense Donald 
Trump. 

Apesar disso, a sociedade civil vem, de alguma maneira, 
se mobilizando. Ao notar o descrédito da imprensa, surgem ini-
ciativas de Universidades, grupos de pesquisa, cientistas, jorna-
listas e pesquisadores no geral para formação da Rede Nacional 
de Combate a Desinformação, que, entre outras coisas, promove 
a checagem das notícias falsas e a divulgação dos fatos reais, de 
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maneira a evitar, ainda mais, a disseminação de fake news.  
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