
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATIANE COLMENERO MARQUES 

 

 

 

 

A VARIANTE FAKE NEWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA 

2021  



 

 

TATIANE COLMENERO MARQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VARIANTE FAKE NEWS 

 

 

 

 

Memorial descritivo de produto jornalístico 

apresentado ao curso Jornalismo da 

Universidade Federal de Ouro Preto, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Jornalismo. 

 

Orientador: Prof. Mª Dayane do Carmo 

Barretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA 

2021  



Marques, Tatiane Colmenero.
MarA variante Fake News. [manuscrito] / Tatiane Colmenero Marques. -
2021.
Mar64 f.

MarOrientadora: Profa. Dra. Dayane do Carmo Barretos.
MarProdução Científica (Bacharelado). Universidade Federal de Ouro
Preto. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Graduação em Jornalismo .

Mar1. Notícias falsas. 2. Informação falsa. 3. COVID-19. 4. Coronavírus. 5.
Documentário. I. Barretos, Dayane do Carmo. II. Universidade Federal de
Ouro Preto. III. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Sione Galvão Rodrigues - CRB6 / 2526

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

M357a

CDU 070.431



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

REITORIA 
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

COLEGIADO DO CURSO DE JORNALISMO

FOLHA DE APROVAÇÃO

 

 

Ta�ane Colmenero Marques

 

 

 

 

“A variante Fake News”

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Jornalismo da Universidade Federal
de Ouro Preto como requisito parcial para obtenção do �tulo de bacharel em Jornalismo.

 

 

 

Aprovada em 26 de agosto de 2021

 

 

 

Membros da banca

 

 

Profa.  Profa. Ma. Dayane do Carmo Barretos - Orientadora
Profa. Dra. Hila Bernardete Rodrigues (Universidade Federal de Ouro Preto)

Profa. Dra. Lara Linhalis Guimarães (Universidade Federal de Ouro Preto)
 

 

 

 

 

 
 

Profa. Ma. Dayane do Carmo Barretos, orientadora do trabalho, aprovou a versão final e autorizou seu depósito na Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de
Curso da UFOP em 09/08/2022.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Fernando Jauregui Pinto, COORDENADOR(A) DE CURSO DE JORNALISMO, em 09/08/2022, às
18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0376923 e o código CRC 769C1A3A.

Referência: Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 23109.010612/2022-11 SEI nº 0376923

R. Diogo de Vasconcelos, 122, - Bairro Pilar Ouro Preto/MG, CEP 35400-000 
Telefone: (31)3557-3555   - www.ufop.br

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Aos mais de 600 mil mortos por covid-19 

no Brasil abandonados à própria sorte. 
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RESUMO 

Este memorial apresenta as bases teóricas, o argumento, o texto e o roteiro criados para a 

produção do minidocumentário intitulado A variante Fake news, que aborda os dois principais 

temas da atualidade, a pandemia do novo coronavírus e as fake news. O objetivo do produto é 

instigar a reflexão sobre os impactos causados pelas notícias falsas durante o período de 

suspensão das atividades e de isolamento social, ressaltando a experiência particular e, ao 

mesmo tempo coletiva, de enfrentar um momento de tantas incertezas e medos. 

Palavras-chave: Documentário; Pandemia; Coronavírus; COVID-19; Fake News. 

RESUMEN 

Este memorial presenta la base teórica, el argumento, el texto y el guión creados para la 

producción del minidocumental titulado La variante Fake news, que aborda los dos temas 

principales de la actualidad, la pandemia del nuevo coronavirus y las fake news. El objetivo 

del producto es incitar a la reflexión sobre los impactos causados por las fake news durante el 

periodo de suspensión de actividades y aislamiento social, destacando la experiencia particular 

y, al mismo tiempo, colectiva de enfrentarse a un momento de tantas incertidumbres y miedos. 

Palabras clave: Documental; Pandemia; Coronavirus; COVID-19; Fake News. 
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1. Introdução

Desde que chegou ao Brasil, com os primeiros casos confirmados ao final de fevereiro 

e início de março de 2020, a pandemia de covid-19 provocou alterações repentinas na rotina 

do brasileiro. Os abraços foram suspensos, junto com a maioria dos nossos afazeres, as aulas, 

o trabalho, as trivialidades. Nos restava esperar que esse “novo normal” terminasse para que

retomássemos nossas vidas. Os dias, os meses, passaram e ainda vivemos resquícios de um 

estado de suspensão das coisas e das rotinas diárias. 

As fake news, por outro lado, já eram velhas conhecidas. Circulam na sociedade desde 

pelo menos a antiguidade e evoluíram com a internet, tornando-se mais velozes e críveis, 

mantendo as suas características mais básicas e apropriando-se da fórmula jornalística para 

ganhar mais verossimilhança. Durante as duas últimas eleições para a Presidência, as notícias 

falsas ganharam força de persuasão e repercussão, chegando a serem determinantes para o 

resultado das eleições de 2018, tornando-se uma máquina de guerra virtual que pode ser 

comprada para difamar inimigos políticos e outros desafetos. 

Os efeitos da pandemia se agravaram quando somados ao poder das fake news, para 

cada novo fato sobre o novo coronavírus, uma falsa notícia se espalhava nas redes sociais, 

aumentando o clima de incerteza e medo. Primeiro essas informações falsas atacaram a 

gravidade da doença, disseminavam teorias infundadas como a imunidade de rebanho ou o 

isolamento social vertical, isolando apenas o grupo de risco e permitindo que os demais se 

expusessem ao vírus. Na mesma época já atacavam também o uso obrigatório de máscaras. 

Logo depois veio o tratamento precoce e a cloroquina, as mentiras sobre a vacina chinesa etc. 

Tanta coisa em um ano e meio de pandemia que é difícil conseguir ordenar os fatos e as 

consequências dessa disputa narrativa. 

“A Variante Fake News” tem como propósito relacionar esses dois temas de grande 

relevância no cenário atual: a pandemia do novo coronavírus, que tanto nos impactou, e as fake 

news, que se proliferam no ambiente virtual minando os esforços de combate à covid-19. Os 

dois temas são, hoje, incontornáveis para se buscar compreender a realidade do país e da 

população brasileira. 

O objetivo deste trabalho é contribuir com uma perspectiva particular e, ao mesmo 

tempo, coletiva sobre a pandemia no Brasil, mostrando o impacto que a covid-19 causou no 

cotidiano da população, agravado pelas fake news, determinantes para os rumos da crise 

sanitária e das políticas públicas em saúde. O minidocumentário, então, ordena a narrativa 
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desde as primeiras tentativas de minimizar a doença até a chegada da vacina e a queda dos 

números de contágio e morte, passando por quatro pontos decisivos: a minimização do impacto 

da covid-19 como “gripezinha”, a cloroquina e/ou hidroxicloroquina como alternativa de 

tratamento precoce, o uso de máscaras na prevenção do vírus e pôr fim a vacinação. 

Em março de 2020, o trabalho de conclusão de curso que eu me dispus a fazer era bem 

diferente do documentário que apresento agora, um ano e meio depois. Minha pesquisa em 

memória social deveria resultar em uma grande reportagem sobre a relação entre pacientes com 

Mal de Alzheimer e os seus cuidadores familiares, como essas relações definham junto ao 

progresso da doença, deixando ao familiar cuidador o peso da memória esquecida pelo parente. 

Esse primeiro projeto já previa vídeos documentais com visão particularizada, planos detalhes 

e sons diegéticos. 

Com a pandemia e seu carrossel de emoções e incertezas, tornou-se inviável produzir a 

grande reportagem, até pela impossibilidade de se visitar os pacientes e seus cuidadores, devido 

às medidas de segurança e isolamento social. Decidi, então, modificar o trabalho, escolhendo 

um formato que me permitisse produzir em meio às restrições. Intentei produzir uma 

monografia sobre o mesmo tema da grande reportagem, partindo do relato autobiográfico do 

escritor Marcelo Rubens Paiva que, enquanto vê a mãe lutando contra o apagamento que o 

Alzheimer provoca no paciente, revisita a sua história e a história recente do Brasil e o período 

da ditadura; seu relato e a luta de sua mãe são o grito daqueles que são esquecidos ou apagados 

da memória coletiva, mas que insistem em reafirmar: ainda estou aqui! 

Um tema tão denso, em um contexto tão tenso. Enfrentei aquilo que todo mundo em 

algum ponto dessa pandemia também passou: a dificuldade de produzir, de manter o foco nos 

estudos, de me concentrar nas leituras, na pesquisa, na escrita. Só havia uma forma de terminar 

o trabalho de conclusão de curso, trazer para o centro dele aquilo que se impunha como mais

urgente, a pandemia, as fake news, o cotidiano de medo e incerteza. 

O cineasta João Moreira Salles (2005) apresenta como uma das definições de 

documentário a explicação de que o gênero é aquilo que fazemos dele, ou seja, é o resultado 

das intenções do diretor, somado à leitura feita pelo espectador a partir da sua própria vivência. 

Das minhas intenções, como realizadora do documentário, mais do que um simples requisito 

para obtenção do diploma, este filme cumpre o papel de resgatar toda angústia que este período 

provocou e é interessante que esse processo se dê justo agora, quando finalmente temos uma 

luz ao fim do túnel, com a aceleração, e celebração, da vacinação. Que “A Variante Fake News” 

possa impactar o espectador e, talvez, nos possa fazer repensar essa “normalidade” a que em 

algum momento acabamos todos nos acostumando um pouco. 
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2. Recorte do Real e a importância de documentar

Toda produção audiovisual tem caráter documental, seja porque retrata ou representa o 

mundo material em que vivemos e reconhecemos, seja porque o ser humano idealizou e desejou 

o que está sendo mostrado na tela. Essa é a premissa do crítico e teórico do cinema, Bill Nichols

(2005), que aponta a forma narrativa e a história como as diferenças entre esses dois caminhos. 

Os filmes de ficção expressam nossos sonhos e pesadelos, desejos e terrores, dão vida 

(em imagem e som) à nossa imaginação, podem mostrar a realidade ou aquilo que gostaríamos 

que fosse realidade, podem ainda transmitir verdades, ou seja, podemos assumir ou adotar 

como nossos os pontos de vista, as ideias e as verdades apresentada em um filme de ficção, 

eles nos oferecem o mundo como é em algum lugar que ainda não conhecemos ou, 

simplesmente, podem nos deliciar com um mundo completamente diferente e cheio de 

possibilidades que só a fantasia é capaz de criar (NICHOLS, 2005).

Já os documentários de não-ficção ou de representação social nos apresentam de 

forma sensível aspectos do mundo que já conhecemos e vivemos todos os dias, muitas 

vezes contestando o conhecimento que dá forma à realidade social, dentro de um recorte feito 

pelo cineasta, proporcionando o debate sobre o que é, foi ou pode ser a realidade. Tais 

filmes dialogam com a ideia de verdade, reforçando a ideia de credibilidade no que mostram 

e dizem. Avaliamos as reivindicações, afirmações, pontos de vista e argumentos, a 

partir do que conhecemos, para decidir se um filme merece nossa confiança e crença 

(NICHOLS, 2005, p. 27).

Aqui está um ponto crucial: se acreditamos ou não no que o documentário nos 

apresenta como verdade. Isso faz parte do pacto existente entre o espectador e o filme. Se 

assistimos a um filme de ficção aceitamos que aquela história poderia ser verdade, aceitando 

os parâmetros propostos pelo filme (um filme de terror pressupõe fantasmas e demônios 

possuindo pessoas e assombrando casas, um filme como Senhor dos Anéis, pressupõe um 

mundo com magos, orcs, elfos e hobbits), a matéria da ficção está mais relacionada aos 

nossos desejos. Mas se nos deparamos com a classificação de documentário em um filme 

assumimos imediatamente que tudo o que veremos é verdade, que os fatos acontecem da 

mesma forma que vemos na tela, sem interferências, sem direção, sem encenação, só os fatos 

nus e crus. 
É esse o encanto e o poder do documentário. Literalmente, os documentários dão-nos 

a capacidade de ver questões oportunas que necessitam de atenção. Vemos visões 

(fílmicas) do mundo. Essas visões colocam diante de nós questões sociais e 

atualidades, problemas recorrentes e soluções possíveis. O vínculo entre o 



14 

documentário e o mundo histórico é forte e profundo. O documentário acrescenta 

nova dimensão à memória popular e à história social. (NICHOLS, 2005, p. 27) 

Apesar dessa possível definição mais ampla, Nichols nos lembra que mesmo mantendo 

essa estreita relação com a ideia de realidade, o que vemos em um documentário não 

necessariamente é a verdade absoluta dos fatos. A visão de que “é tudo verdade” (ironicamente 

o nome do maior festival de documentário da América do Sul) não passa de um senso comum,

propagado pelo jornalismo e pela crítica leiga, que reproduzem ideais de objetividade, de 

pureza da realidade apresentada, ou de que o documentário seria o espelho posto diante do 

mundo (SALLES, 2005). 

O cineasta brasileiro João Moreira Salles, em uma apresentação no 28º Encontro Anual 

da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), em 

2004, e publicado como capítulo em 2005, apresenta algumas definições possíveis para o 

documentário. 

A primeira definição é a de que o documentário é aquilo que as empresas e instituições 

determinam como tal. Ou seja, documentários como os produzidos e exibidos por empresas 

como a rede britânica de televisão BBC e a National Geografic, ou mesmo por um cineasta 

independente, são delimitados quanto a seu formato e conteúdo a partir do planejamento 

editorial dessas empresas ou, no caso do cineasta, por seu projeto. Sendo assim, recebem o 

nome de documentário muito antes de o espectador poder exercer sua leitura/entendimento 

sobre aquele produto. Nessa perspectiva, um documentário seria, então, o que o seu 

cineasta/empresa produtora diz que é (SALLES, 2005). 

Aliás, os primeiros minutos de um filme não-ficcional também desempenham um 

papel importante nesse processo de contextualização. Antes de apresentar Nanook a 

seus espectadores, Flaherty utiliza três cartelas e dois mapas. Com eles, afirma: num 

lugar verdadeiro habita um homem real, Nanook. Trata-se de ancorar o filme no 

mundo histórico. “Eis Nanook, ele existe.” Oitenta anos depois, o dispositivo 

continua a ser empregado, mesmo que as cartelas tenham dado lugar a outros 

recursos, como a locução, por exemplo. (SALLES, 2005, p. 60) 

A segunda delimitação apresentada pelo cineasta é de que documentário é a maneira 

como o espectador vê o filme. Desse ponto de vista, aquele que produz deixa de ter o poder de 

determinar o que é ou não um documentário. Não-ficção, então, não seria um gênero 

audiovisual, mas uma forma de ver e interpretar um filme. Isso porque, sendo ficção ou não-

ficção, um filme é um documento, documentam uma representação do mundo real, os atores 

existem no mundo real independentemente da atuação e da história ficcional que encena, um 

filme do ator Tom Cruise, por exemplo, é um documento de como esse ator envelheceu, 

melhorou ou piorou sua atuação etc. Sendo assim, é possível assistir a um filme e apreender 
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dele apenas o que carrega de representação do mundo real, "o que faz um filme ser um 

documentário é a maneira como olhamos para ele; em princípio, tudo pode ou não ser 

documentário, dependendo do ponto de vista do espectador. Mas é claro que essa explicação 

é insatisfatória” (SALLES, 2005, p. 62). 

É útil aqui fazer uma distinção entre compreensão não-ficcional e artefato não-

ficcional. A compreensão não-ficcional nos permite perceber o que há de indicial em 

toda imagem, até mesmo naquelas que pertencem ao campo da ficção. Já o artefato 

não-ficcional — e o documentário certamente é um deles — independe dos usos 

individuais que se façam dele. Ele é uma convenção, um fenômeno social. É 

possível que, numa aula a respeito das técnicas vocais de atrizes americanas durante 

os anos de ouro do musical americano, O Mágico de Oz possa ser 

analisado como documentário, mas seria um erro conceitual classificá-lo assim. Ele 

é, e será sempre, um filme de ficção no qual as pessoas cantam. É a história do 

cinema que diz assim. Por sua vez, Nanook do Norte nunca deixará de ser um 

documentário. (SALLES, 2005, p. 62) 

Partindo dessa premissa, o cinema teria nascido documental e, principalmente, voltado 

para a representação ou a documentação da realidade, basta que lembremos do trem chegando 

à estação ou a saída de trabalhadores de uma fábrica, ambos dos irmãos Lumière. Mas é preciso 

fazer uma distinção importante entre a compreensão não-ficcional e o artefato não-ficcional. A 

primeira nos permite ver e entender o que existe de indicial, de “objeto real” em qualquer 

imagem, mesmo que num filme ficcional. O segundo, que segundo Salles (2005) compreende 

também o documentário, independe do uso que cada um faz desses artefatos, eles são uma 

convenção ou ainda um fenômeno social. Sendo assim, é possível ter uma ideia de como as 

pessoas se vestiam nos anos 1980 assistindo a filmes da mesma época, mas não se pode 

confundir todo o filme como uma representação fiel da realidade daquela década. 

Os filmes dos irmãos Lumiére eram apenas registros, documentos sobre uma 

determinada época e sobre um determinado local. Para serem considerados documentários era 

preciso que tivesse ainda algo tão importante quanto a mera presença dos índices de realidade, 

lhes falta a narrativa, aquilo que não apenas descreve ou mostra, mas também guia o espectador 

por uma linha de raciocínio que dá sentido à sequência de imagens que se vê na tela. 

Nesse sentido, o documentário Nanook do norte (1922), do cineasta Robert Flaherty, 

seria considerado o primeiro documentário da história do cinema. Nesse filme, Flaherty conta 

a história do esquimó Nanook e sua família, como caçam, como sobrevivem etc. A questão 

sobre esse filme é que Nanook e sua família já não viviam mais como foi registrado no filme 

de Flaherty, ao invés de arpões, já usavam armas de fogo, por exemplo. Mas por que, então, 

este seria um documentário? 

Podemos responder assim: porque o filme de Flaherty não é apenas o registro do 

esquimó Nanook. É uma história construída, feita de crises e de resoluções, de rija 



16 

ossatura dramática, que pega o espectador pela mão e o leva fábula adentro, até a 

conclusão final. É antes de tudo essa estrutura narrativa o que define um 

documentário e impede que se dê o mesmo nome aos filmes de variedades que já 

existiam antes de Flaherty. Como escreveu outro grande pioneiro do cinema não-

ficcional, o escocês John Grierson, “Flaherty percebeu que o cinema não é um braço 

da antropologia nem da arqueologia, mas um ato da imaginação”. Precisamente essa 

imaginação narrativa — que Flaherty decerto possuía, alguns dizem até que em 

excesso — é o que faz dele o pioneiro do documentário. Ele não descreve; constrói. 

(SALLES, 2005, p. 63) 

Isso nos mostra que o documentário, que vai se desenvolver bastante a partir dos anos 

1930, carrega em si sempre essa dualidade de ser, ao mesmo tempo, um registro e uma 

narrativa, como um guia de museu que apresenta seu itinerário em um museu ou uma cidade, 

trazendo para seu público um recorte de toda a realidade que nos cerca (SALLES, 2005). 

Podemos, então, entender que “documentário não é uma consequência do tema, mas uma 

maneira de se relacionar com o tema” (SALLES, 2005, p. 65), para além disso, é uma 

maneira de narrar. 

O senso comum diz que um documentário estaria mostrando a realidade porque dá ao 

espectador acesso direto e incontaminado à matéria que apresenta. Porém, assim como nas 

demais produções de caráter jornalístico, isso é impossível, a própria presença da câmera em 

um lugar específico é suficiente para alterar a matéria bruta que se pretende registrar, “os 

documentários não pretendem reproduzir o real, mas falar sobre ele” (SALLES, 2005, p. 66). 

É nesse falar sobre o mundo a que se refere o cineasta que reside uma outra discussão 

muito importante para o documentário: se o documentário é uma narrativa, uma forma de ver 

e contar o mundo, qual é então o papel ou função do documentário? 

Como produção cultural e artística, o documentário carrega uma grande importância 

para a sociedade. Contudo, alguns cineastas e críticos divergem quanto à existência de uma 

função, um fim a que o documentário deve servir para que tenha sua existência e produção 

justificadas. Zandonade e Fagundes (2003) defendem que o documentário tem um grande poder 

mobilizador e educacional na sociedade. Mesmo sem afirmar que este seria o propósito do 

documentário, as autoras deixam no ar que essas características dariam ao documentarismo 

uma função e, portanto, uma importância. 

Não há dúvida de que se pode aprender muito assistindo a documentários ou ainda que, 

a partir de uma não-ficção, possa ser gerado um debate social sobre os rumos da política 

nacional ou sobre a preservação do meio-ambiente, por exemplo. Mas também se pode obter 

do documentário beleza estética e o mais puro e simples cotidiano. Um documentário pode 

discutir os próprios limites, pode questionar as próprias verdades. O fato é que o documentário 
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marca o ponto de vista de um cineasta ou uma empresa e, como tal, tem algo a dizer para o 

mundo sobre o mundo. 

Salles (2005), por exemplo, discorda de que exista uma função do documentário na 

sociedade. Para o cineasta o que há são usos, ou seja, pode-se usar um documentário em sala 

de aula para ensinar e, assim, o documentário teria uma função educacional, pode-se ir ao 

cinema ou (como é mais comum atualmente) assistir a um documentário em uma das tantas 

plataformas de streaming e sentir-se impelido a ir à rua protestar contra o governo, tomar a 

decisão de nunca mais comer carne ou filiar-se a uma organização não-governamental de 

defesa do meio ambiente, ou mesmo obter informações novas sobre algo, conhecer lugares, 

culturas etc. 

Nichols (2005) segue uma linha de raciocínio parecida com a de Salles. Para o crítico, 

o documentário tem usos, assim como o nosso próprio conhecimento, o mais importante é o

que fazemos. Além da postura do documentarista de decidir mostrar e debater algo a partir de 

um certo ponto de vista, cabe ao espectador, a partir do seu lugar de ser humano capaz de pensar 

por si só, tomar uma atitude ou não, debater ou não, acreditar ou desacreditar. “Os 

documentários de representação social proporcionam novas visões de um mundo comum, para 

que as exploremos e compreendamos.” (NICHOLS, 2005, p. 27). 

Essa dinâmica tanto propõe questões como responde a elas. Podemos perguntar: 

quem somos nós, que podemos vir a saber alguma coisa? Que tipo de conhecimento 

é esse que os documentários proporcionam? Que uso nós, e os outros, deveríamos 

fazer do conhecimento que o documentário proporciona? O que sabemos e a maneira 

pela qual passamos a acreditar no que sabemos são assuntos de importância social. 

Poder e responsabilidade residem no conhecimento; o uso que fazemos do que 

aprendemos vai além de nosso envolvimento com o documentário como tal, 

estendendo-se até o engajamento no mundo histórico representado nesses filmes. 

Nosso engajamento neste mundo é a base vital para a experiência e o desafio do 

documentário. (NICHOLS, 2005, p. 71) 

Assim, vemos que o documentário como meio de difusão de informação carrega por si 

mesmo uma grande importância e produzir um documentário é também produzir e difundir 

conhecimento. Além disso, tão importante quanto o próprio documentário e a difusão de 

conhecimento, é o que fazemos com o que assistimos. 

2.1. O documentário como instrumento de mobilização social e recurso de 

aprendizagem 

Mas o que podemos fazer com o que assistimos em um documentário? Certamente, de 

partida, uma postura crítica diante do conteúdo de um filme é um bom início. Afinal, um 

documentário é uma representação de uma realidade, apresentada, filtrada e explicada por outra 
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pessoa. Por comportar vários elementos de linguagem, um produto audiovisual como o 

documentário é capaz de desencadear associações e despertar sentidos, sentimentos e até 

mobilizar os espectadores, pois proporciona uma compreensão em vários níveis (FONSECA, 

1998 apud ZANDONADE; FAGUNDES, 2003). 

Um bom exemplo do quanto um filme de não ficção pode mobilizar as pessoas em prol 

de uma causa, foram as conturbadas e até hoje estudadas manifestações de junho de 2013. Os 

protestos começaram se opondo ao aumento das tarifas de transporte público e cresceram tanto 

que ainda hoje não se consegue mensurar a real extensão dos efeitos dessas mobilizações para 

a política e para a sociedade brasileiras. 

Fazendo um breve histórico, as manifestações de junho de 2013 começaram como 

passeatas de estudantes e jovens trabalhadores que compunham um movimento até então pouco 

conhecido do grande público, o Movimento Passe Livre, que pregava a possibilidade de uma 

cidade sem catracas nos ônibus e metrô, financiados completamente com dinheiro público. 

Naquele mês entrava em vigor na cidade e no estado de São Paulo um aumento de R$ 0,20 que, 

vendo assim isolado, parece pouco, mas que pesava bastante no bolso da população, 

principalmente dos estudantes e de profissionais autônomos, mesmo com subsídio da meia 

entrada para estudantes, tornava ainda mais caro o dia a dia na capital. 

Como política, o governo estadual de São Paulo sempre reprimiu fortemente as 

manifestações estudantis nas ruas, sendo assim, confrontos desleais entre estudantes e força 

policial não eram novidade. O que muda para os protestos de 2013 é que uma nova visão sobre 

esses conflitos urbanos atingiu um número cada vez maior de pessoas. Isso se justifica em 

partes pelo fato de que quanto mais violência policial era praticada mais vídeos gravados com 

celulares e câmeras digitais acabavam na internet, denunciando os abusos e revelando uma 

realidade diferente da visão hegemônica apresentada pela grande imprensa e pela polícia, de 

que os manifestantes atacavam primeiro e deliberadamente os policiais, as viaturas ou mesmo 

vandalizando patrimônio público e privado. 

O público agora conseguia saber o que acontecia fora das imagens de reportagens da 

TV, geralmente esses vídeos documentários eram acompanhados por uma narração em voz-

over (quando uma voz narra os fatos apresentados nas imagens sem que se veja quem está 

falando) que contavam uma história diferente da versão veiculada na imprensa tradicional. Os 

vídeos não tinham tanta qualidade de imagem, eram muitas vezes tremidos e tinham como 

trilha sonora gritos e explosões de bombas de gás lacrimogêneo. 

Na mesma época uma peça publicitária era exaustivamente veiculada por rádio e 

televisão, com o refrão “vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil”. A poucos 
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dias da Copa das Confederações, a propaganda da montadora de carros, Fiat, tencionava 

esquentar o clima dos torcedores brasileiros para a competição que se avizinhava (BERTÃO, 

2013; LEVIN, 2013) 

Contudo, o que aconteceu foi que a trilha sonora foi apropriada para compor 

vários vídeos de não-ficção, ou seja, documentais, que mostravam as manifestações do ponto 

de vista dos estudantes, enquanto a música conclamava para que a população se juntasse aos 

protestos e aumentasse o coro contra o aumento das tarifas. Esses vídeos documentais 

viralizaram e inundaram as redes sociais, fazendo com que a versão dos telejornais fosse 

posta em xeque, afinal, como se podia dizer que a polícia estava certa em reprimir as 

manifestações daquela forma truculenta se dezenas de filmes na internet denunciavam policiais 

depredando as próprias viaturas e agredindo deliberadamente estudantes e trabalhadores, 

atirando contra fotógrafos etc.? 

Em dado momento, em meio à série de manifestações a população de modo geral 

mudou a sua opinião sobre os protestos, passando a apoiá-los. Não é possível afirmar 

categoricamente que essa mudança na opinião pública foi realmente fruto dos filmes 

documentários não profissionais que circulavam na internet e denunciavam os abusos policiais, 

mas não é impossível acreditar que tenham alguma relação, afinal as duas narrativas eram 

apresentadas paralelamente para a sociedade. 

A série de manifestações ocorridas em junho de 2013 chegaram a mobilizar milhões 

de pessoas em todo o país até chegarem a uma tomada da fachada do Congresso Nacional 

em Brasília. chegando a ganhar nomes como “jornadas de junho”, “rebeliões de 

junho” (ANTUNES, 2013), “revolta do vinagre”, “revolta por 20 centavos” (LARA; 

OLIVEIRA, 2015). 

Naturalmente, seria impossível medir a capacidade de mobilização de um 

vídeo documentário, saber com precisão quantas pessoas saíram às ruas em protesto 

depois de assistirem ao documentário. Da mesma maneira que é impossível quantificar 

quantas pessoas passaram a ver com outros olhos a atuação da polícia militar ou mudou 

de mentalidade, deixando a visão de senso comum de que é preciso reprimir e entendendo as 

responsabilidades e limites das forças de segurança ou que começaram a refletir sobre o 

direito a um serviço público de qualidade diante do montante de impostos que pagamos. 

Mas mesmo que não possamos medir quantitativamente, podemos perceber pelo menos 

que as linguagens de um documentário se unem, não apenas para contar uma história, mas, 

mais importante que mostrar algo ou contar uma história, para lançar uma luz questionadora 

sobre o mundo, a humanidade, a sociedade, sobre um tema ou objeto. Essa luz questionadora 
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pode ser uma denúncia, um fato científico novo, uma visão diferente sobre um acontecimento, 

como no caso das manifestações de junho, pode ser a vida selvagem ou a vida de pessoas que 

vivem em uma cultura muito diversa da nossa. Mais do que apenas apresentar uma versão aos 

fatos, um documentário problematiza as questões que envolvem um fato, coloca em xeque as 

verdades ditas absolutas, tensiona a realidade e, principalmente, nos força a olhar para o mundo 

com uma postura interrogativa e desconfiada. Antes de ser o espelho da verdade, o 

documentário é justamente a fonte de questionamento dessa mesma realidade. 

Não à toa o documentário é visto como verdade e usado para fins diferentes. Se pode 

estudar um tempo e uma época a partir de vídeos documentais ou filmes de não ficção, como 

bem lembrou Salles (2005), da mesma forma que se pode aprender com eles em salas de aula, 

contexto em que se debate grande diversidade de temas a partir de filmes documentários. 

O documentário Ilha das Flores (1989), de Jorge Furtado, por exemplo, é muito 

utilizado em sala de aula como ferramenta de aprendizado e como forma de debater temas 

importantes para nossa sociedade e, assim, desenvolver o senso crítico dos estudantes sobre 

respeito a crenças religiosas ou sobre o meio ambiente, sobre as desigualdades sociais que 

fazem com que parte da população brasileira esteja abaixo dos porcos na fila por alimentos 

bons para o consumo. 

O documentário, por abranger diversas áreas do conhecimento, como recuperação 

histórica sobre o que é e como funciona o comércio, por exemplo, ou quando descreve 

biologicamente o cérebro humano etc., abre muitas possibilidades de debate e estudos em sala 

de aula (FIUZA, 2008). 

Para além da sala de aula, os filmes não ficcionais são fontes de enriquecimento 

pessoal e cultural. “O vídeo documentário, além de valorizar os fatos individuais e 

peculiares […], ainda possui uma linguagem mais aprofundada dos temas apresentados e, 

portanto, pode ser um veículo de impulsão para o desenvolvimento 

cultural.” (ZANDONADE; FAGUNDES, 2003, p. 40). 

O filme Democracia em Vertigem (2019) é outro exemplo interessante de 

documentário que promove uma visão crítica sobre os processos que aborda. Debruçando-se 

sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a cineasta Petra Costa, 

apresenta uma visão particular sobre os eventos ocorridos em 2016, entrevistando agentes 

políticos sobre o contexto conturbado, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou 

tendo uma conversa sobre sentimentos e sensações com a própria mãe, além de uma 

narrativa muito pessoal, Costa aproxima o tema político do espectador, humanizando 

figuras políticas que, por causa de 
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disputas sociopolíticas e por manipulação midiática, foram objetificadas para uma parcela da 

população, mostrando que por traz dos cargos existem pessoas, que choram, que riem, que se 

preocupam, que carregam culpas e arrependimentos. Um efeito parecido com o construído por 

Furtado em seu curta-metragem, quando fala que judeus são seres humanos porque carregam 

as mesmas características que qualquer outro humano, enquanto as imagens mostram as cenas 

dos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

contradiziam a afirmação de humanidade dos judeus, que denunciavam como eram tratados 

como escravos e mortas e enterrados como animais. 

Também abordando o tema da política brasileira, o documentário Entreatos (2004), de 

João Moreira Salles, escancara para o espectador aquilo que dificilmente vemos de uma 

campanha política para a Presidência da República. Salles e sua equipe seguiram a comitiva do 

então candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, mostrando 

todos os bastidores, em alguns momentos fazendo perguntas e em outros apenas observando, 

transformando o espectador naquela “mosquinha” que está dentro da sala de reuniões ouvindo 

o que os políticos tanto discutem. Seu ponto principal é o de desvelar a produção e preparação

montada para a atuação do político nos mais diversos compromissos: entrevistas para a TV, 

comícios, debates, encontros etc. Um ponto de vista interessante para que, como espectadores, 

questionemos mais e sejamos mais críticos quanto ao discurso político, o quanto aquela 

impressão que me faz gostar mais de um candidato do que de outro não é apenas uma produção 

publicitária para suscitar exatamente esse carisma? 

É claro que, pensando assim de forma mais ampla, qualquer filme, ficcional ou não, 

seria capaz de suscitar e desenvolver o senso crítico do espectador e, portanto, até ser também 

um agente de mobilização social. Porém, diferentemente da ficção, o documentário carrega 

consigo, como vimos, o peso de apresentar a verdade para o mundo. Uma animação como 

Pocahontas (1995) ou Avatar (2009), por exemplo, pode ajudar a desenvolver o senso crítico 

e um pensamento mais ecológico, o filme de ficção vai exigir do espectador que ele ultrapasse 

a barreira ficcional para desenvolver esse pensamento crítico sobre a realidade indicial de que 

Salles (2005) comentou anteriormente. 

Quando assistimos a um documentário sobre meio ambiente, por outro lado, seu caráter 

indicial da realidade é muito maior, os personagens, as coisas, os lugares, são mais facilmente 

reconhecidos como existentes no mundo real, no mundo que o espectador conhece. 

A tradição do documentário está profundamente enraizada na capacidade de ele nos 

transmitir uma impressão de autenticidade. E essa é uma impressão forte. […] 

Quando acreditamos que o que vemos é testemunho do que o mundo é, isso pode 

embasar nossa orientação ou ação nele. Obviamente, isso é verdadeiro na ciência, em 
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que o diagnóstico por imagem tem importância vital em todos os ramos da medicina. 

A propaganda política, como a publicidade, também se funda na nossa crença em um 

vínculo entre o que vemos e a maneira como o mundo é, ou a maneira como 

poderíamos agir nele. (NICHOLS, 2005, p. 20) 

Com isso, aliado a esse pingente da verdade, o documentário nos instiga a refletir mais 

sobre o mundo material e a realidade que vivemos, aquele caráter ficcional que suaviza e 

embaça a crítica não está no documentário tão presente quanto na ficção. A impressão é de que 

perdemos o filtro e estamos encarando a verdade, nua e crua, nos indignando ou emocionando 

como se víssemos a realidade imediata ainda mais vibrante bem diante de nós, não é a emoção 

advinda da experiência estética, mas das nossas relações com o mundo material a nossa volta. 

2.2 Construindo uma linguagem acessível: estilos de documentário 

O fato de documentários poderem ser utilizados para fins determinados não significa 

que todo filme de não ficção é igual ou tem o mesmo formato ou tema. Bill Nichols (2005, p 

135) é categórico em afirmar que cada filme tem sua própria voz:

Cada documentário tem sua voz distinta. Como toda voz que fala, a voz fílmica tem 

um estilo ou uma “natureza” própria, que funciona como uma assinatura ou impressão 

digital. Ela atesta a individualidade do cineasta ou diretor, ou, às vezes, o poder de 

decisão de um patrocinador ou organização diretora. O noticiário televisivo tem voz 

própria, da mesma forma que Fred Wiseman, Chris Marker, Esther Shub e Marina 

Goldovskaya. 

De acordo com o crítico, essas vozes individuais estão na área de estudos da teoria do 

autor, que debruça-se aos traços individuais e de gênio do diretor/realizador posto no lugar de 

centro da discussão e de cada filme individualmente. Mas vozes compartilhadas, que dividem 

características, fazem parte de um estudo de gêneros, que se dedica a discutir e compreender 

as características de grupos de cineastas e filmes. Podemos identificar seis “modos 

representativos”, ou formatos, que funcionam como “subgêneros” do documentário, esse 

gênero maior de não ficção (NICHOLS, 2015). 

Esses seis modos determinam uma estrutura de afiliação trouxa, na qual os indivíduos 

trabalham; estabelecem as convenções que um determinado filme pode adotar e 

propiciam expectativas específicas que os espectadores esperam ver satisfeitas. Cada 

modo compreende exemplos que podemos identificar como protótipos ou modelos: 

eles parecem expressar de maneira exemplar as características mais peculiares de 

cada modo. Não podem ser copiados, mas podem ser emulados quando outros 

cineastas, com outras vozes, tentam representar aspectos do mundo histórico de seus 

próprios pontos de vista distintos. (NICHOLS, 2005, p. 135-136) 

Assim, os seis modos apresentados por Nichols (2005) são o poético, o expositivo, o 

participativo, o observativo, o reflexivo e o performático. As formas mais ou menos 
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delimitadas de cada modo representativo, como é lembrado pelo crítico, não significa que um 

filme não possa ter características de outro ou vários outros modos representativos, são suas 

características principais que podem classificar um vídeo em determinado(s) modo. 

O primeiro tipo apontado pelo crítico, poético, tem uma íntima proximidade com as 

vanguardas artísticas europeias do início do século XX e tem como principal característica 

sacrificar as convenções de montagem em continuidade e a ideia linear de tempo e espaço que 

essa continuidade proporciona ao espectador. Nessa forma, os atores sociais presentes no 

documentário de modo poético não necessariamente desempenham os papéis sociais e nem 

precisam representar a visão de mundo que se encerra. Como forma mais artística, o 

documentário poético pode apresentar uma visão bastante peculiar, às vezes idílica de um 

acontecimento. É uma forma que busca basicamente emocionar. 

O modo observativo, ao contrário do poético, não pretende narrar uma história ou tecer 

uma reflexão sobre um tema. Aliado à evolução tecnológica do pós-segunda guerra, que dentre 

outras coisas possibilitou a produção de câmeras e gravadores mais portáteis, que pudessem 

ser carregados por uma só pessoa, sem a necessidade de todo o pessoal e equipamento 

cinematográfico, o documentarista poderia filmar as coisas no momento e no lugar que elas 

estavam acontecendo. Dessa forma, toda a intervenção que um cineasta faria em um filme de 

modo poético não acontecia no observativo, que privilegiava a observação espontânea da 

“experiência vivida”. Os filmes desse modo não tinham comentário em voz-over, nem música 

ou efeitos sonoros, não tinham legendas ou reconstituições históricas e até mesmo sem 

entrevistas. “O que vemos é o que estava lá, ou assim nos parece” (NICHOLS, 2005, p. 147). 

Enquanto o documentário observativo diminui a importância da persuasão e os seus 

efeitos para nos dar a sensação de como é estar em um lugar ou situação sem saber 

necessariamente como é para o cineasta estar lá, o documentário participativo nos apresenta 

justamente a ideia de como é, para o documentarista, estar naquela situação e como o fato de 

estar ali altera a própria situação que quer representar os tipos e graus de alteração da situação 

ajudam a definir variações dentro do modo participativo do documentário. 

Quando assistimos a documentários participativos, esperamos testemunhar o mundo 

histórico da maneira pela qual ele é representado por alguém que nele se engaja 

ativamente, e não por alguém que observa discretamente, reconfigura poeticamente 

ou monta argumentativamente esse mundo. O cineasta despe o manto do comentário 

com voz-over, afasta-se da meditação poética, desce do lugar onde pousou a 

mosquinha da parede e torna-se um ator social (quase) como qualquer outro. (Quase 

como qualquer outro porque o cineasta guarda para si a câmera e, com ela, um certo 

nível de poder e controle potenciais sobre os acontecimentos.). (NICHOLS, 2005, p. 
154) 
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Já o modo reflexivo coloca o contrato entre cineasta e espectador como o foco do 

documentário. Ao invés de assistirmos ao documentarista em situações no mundo histórico ou 

assistir a representações e narrativas sobre a realidade, o que está diante de nós é o 

documentarista em seu relacionamento com o espectador, falando não apenas sobre o mundo 

mas também dos problemas e questões da representação. A questão para o documentário 

reflexivo é a suposta validação do documentário pelo seu conteúdo e não por si mesmo como 

produto fílmico. Ou seja, se o documentário observativo depende da ausência de seu cineasta 

(seja fisicamente nas imagens, seja narrando ou produzindo), o documentário de maneira geral 

depende do “descaso”, do espectador pelo filme como produto de não ficção, dando mais 

atenção e importância para o acontecimento que é representado e não para o documentário em 

si, ele próprio, peça a ser levada em consideração e discussão. O que Nichols chama de descaso 

do espectador pelo filme é que o documentário muitas vezes deixa de ser observado ele mesmo 

como uma obra artística, sendo encarado como apenas um meio, um mensageiro e não a 

mensagem em si, sendo analisado e valorizado por aquilo que trata e não como trata. O modo 

reflexivo, então, vai colocar essa relação em xeque e discuti-la com o espectador, como, por 

exemplo, as questões éticas sobre o que fazer e como tratar as pessoas/personagens sociais do 

documentário. 

O modo performativo, por sua vez, se aproxima bastante do poético, suscitando 

questões sobre o que é conhecimento, seria algo abstrato e imaterial como dita a tradição 

filosófica ocidental ou é mais material, baseado na experiência pessoal e na tradição poética, 

literária e retórica? O documentário performático envereda pela segunda hipótese, tentando 

demonstrar que é o conhecimento material, a experiência pessoal que dá acesso a uma 

compreensão maior do funcionamento da sociedade. Nesse modo, as imposições retórico-

narrativas são menos utilizadas, buscando uma conexão mais sensível, ou seja, a sensibilidade 

do cineasta busca instigar a do espectador. 

O significado é claramente um fenômeno subjetivo, carregado de afetos. Um carro, 

um revólver, um hospital ou uma pessoa terão significados diferentes para pessoas 

diferentes. Experiência e memória, envolvimento emocional, questões de valor e 

crença, compromisso e princípio, tudo isso faz parte de nossa compreensão dos 

aspectos do mundo que mais são explorados pelo documentário […]. O documentário 

performático sublinha a complexidade de nosso conhecimento do mundo ao enfatizar 

suas dimensões subjetivas e afetivas. (NICHOLS, 2005, p. 169) 

Por último, porém mais importante para este trabalho, temos o modo expositivo, que 

tem forte característica retórico-argumentativa. São filmes muitas vezes que tem uma narração, 

que apresenta um personagem, conta fatos que não estão na tela, explicam uma cena etc. É o 

tipo mais comum de documentário e é também o modo que está mais próximo do jornalismo 
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televisivo, que se utiliza em larga escala desse modelo de filme. Reportagens de programas 

como o Globo Repórter, por exemplo, ou que são transmitidos por canais como o NatGeo, da 

National Geografic (esses são muito mais documentários sobre a vida animal do que 

reportagens propriamente ditas), se apropriam das características mais gerais do modo 

expositivo. É o modo também que o público em geral mais identifica como esse gênero maior 

do documentário. 

Esse modo agrupa fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retórica ou 

argumentativa do que estética ou poética. O modo expositivo dirige-se ao espectador 

diretamente, com legendas ou vozes que propõem uma perspectiva, expõem um 

argumento ou recontam a história. (NICHOLS, 2005, p. 142) 

Os documentários expositivos têm como base uma lógica informativa que é transmitida 

verbalmente (tanto por voz quanto por legendas), invertendo a ordem tradicional do cinema, 

em que as imagens têm mais destaque e peso. No modo expositivo, as imagens são secundárias, 

elas podem ilustrar, esclarecer, evocar ou contradizer o que é dito pela voz de Deus, ou voz-

over. Quem ganha peso nesse tipo de não ficção é o comentário, organizando e direcionando a 

atenção do público, além de enfatizar significados e interpretações das imagens transmitidas. 

Essa fórmula do modo expositivo faz dele uma ferramenta muito importante e útil para 

contestação ou o questionamento da realidade e, portanto, um veículo potente de comunicação, 

ainda que seja um formato já um pouco desgastado. 

O documentário de Petra Costa sobre o processo de impeachment, Democracia em 

Vertigem (2019), é um exemplo bem evidente desse formato, ainda que, como lembra Nichols 

(2005), os filmes mais recentes carreguem muitas características dos diversos modos 

documentários. Nele Petra não narra o tempo todo, adiciona impressões sobre o momento e 

revela emoções sobre os acontecimentos, mas também se coloca ali em alguns momentos como 

uma cineasta observadora, deixando que as imagens digam sozinhas o que têm para dizer. 

Mesmo que o documentário traga pouca informação nova e a narrativa seja muito centrada nas 

percepções subjetivas da cineasta, Petra conseguiu incomodar muitos dos principais atores do 

impeachment e do governo atual. 

Questionado sobre o documentário de Petra, Jair Bolsonaro chamou-o de “porcaria” e 

“mentiroso” e o reclassificou como uma obra de ficção, mesmo sem vê-lo (SCHUCH, 2020). 

É interessante pensar que duas das três palavras principais que o político tenha usado para 

desclassificar o filme estejam ligado à negação da verdade (mentiroso e ficção). Negar o rótulo 

de verdade do documentário demonstra, de partida, o incômodo gerado pelo filme e, mais, 

reforça o poder que a não ficção tem de suscitar e instigar o debate e o senso crítico. 



26 

João Moreira Salles, por outro lado, recorre mais ao modo observativo para realizar 

Entreatos (2004), os momentos de interação com os personagens são raros, apesar de 

reveladores. Na maior parte do documentário, Salles e sua equipe estão observando e gravando 

tudo o que acontece, a cena toda, os abraços, as conversas, as desconfianças, os olhares 

desconfiados que, por si próprios, contam muitas histórias sobre a vitoriosa campanha de 2002 

para presidente da República, em que foi eleito o ex-presidente Lula. 

Um dos principais documentaristas brasileiros, falecido em 2014, Eduardo Coutinho, 

navegou por quase todos, senão todos, os modos de documentário. O cineasta questionava o 

próprio lugar social da não ficção, mostrava os bastidores das gravações, trazia o poético e 

performático do teatro para dentro dos seus filmes e nos fazia pensar sobre a nossa realidade e 

o mundo que nos cerca.

O produto deste trabalho pretende utilizar o modelo expositivo para discutir o tema 

proposto. Pretende-se trazer uma visão ao mesmo tempo particular e universal sobre a 

pandemia e seus impactos sobre o cotidiano, trazendo para o centro do debate a presença e 

relação das fake news com os percalços desse momento atípico de nossas vidas, utilizando o 

modo expositivo para favorecer uma narrativa elucidativa e abordagem direta. 
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3. Pós-verdade e Fake News

O jornal espanhol EL PAÍS criou em sua página na internet uma seção que reúne 

reportagens e artigos de opinião sobre o mesmo tema: a pós-verdade. O intuito é denunciar 

informações falsas, discursos falaciosos e tentar recuperar a credibilidade do trabalho de 

imprensa realizado seriamente. 

Em 2016, o dicionário Oxford, um dos mais importantes do mundo em língua inglesa, 

adicionou ao seu glossário o termo post-truth, pós-verdade, definindo-o como situações em 

que fatos objetivos da realidade se tornam menos importantes para a opinião pública em 

detrimento de apelos emocionais e crenças pessoais. No mesmo ano, a publicação escolheu o 

vocábulo como a palavra do ano, graças ao uso crescente da expressão em publicações de 

grande circulação (SIEBERT; PEREIRA, 2020, p. 239). 

Essa definição nos dá um panorama da sociedade contemporânea e a influência do 

modo descentralizado, pluralizado e absolutamente veloz que compõe o cenário da internet, 

criando assim o fenômeno da pós-verdade, em que parte considerável da população cada vez 

mais escolhe negar fatos para acreditar em crenças pessoais e discursos que corroboram suas 

convicções e visões de mundo. 

Este fenômeno da pós-verdade pode explicar a influência das fake news no mundo 

contemporâneo, mesmo que os termos não signifiquem a mesma coisa. As notícias falsas são 

criadas para manipular a opinião pública de forma a gerar uma vantagem a alguém ou visando 

desacreditar ou degradar a reputação de uma pessoa, uma empresa, governo ou instituição 

social. 

A iniciativa do jornal espanhol não é isolada. Combater a mentira e as notícias falsas 

tornou-se uma tarefa grande e árdua para o jornalismo tradicional. Em diversos países no 

mundo são comuns editorias e agências jornalísticas dedicadas a desmentir falsas informações 

que correm pela internet e, também, por discursos de políticos e demais pessoas públicas. No 

Brasil, por exemplo, há várias ações de fact-checking, termo em inglês para checagem dos 

fatos. Uma das pioneiras no ramo é a agência Lupa, porém, outras empresas jornalísticas 

brasileiras também desenvolveram seus próprios projetos, como o Fato ou Fake, do Grupo O 

Globo, o UOL Confere, mantido pelo portal UOL do Grupo Folha da Manhã, o Estadão 

Verifica, do jornal O Estado de S. Paulo, o Truco, da agência de jornalismo investigativo 

Pública, além dos projetos Aos Fatos, Boatos.org e E-farsas. 

O crescimento e a necessidade de agências jornalísticas dedicadas a desmentir notícias 

e afirmações falsas demonstra uma característica importante da contemporaneidade: um 
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ambiente político e social que se caracteriza pela disseminação de mentiras para justificar a 

política de seu governo. Um momento em que políticos se sentem à vontade para mentir ao dar 

entrevistas, discursar ou mesmo em lives na internet, espalhando inverdades sobre os temas 

mais importantes de um país, como faz repetidamente o presidente Jair Bolsonaro, criando um 

estado geral de pós-verdade. 

As notícias falsas não são uma invenção contemporânea e muito menos um advento da 

internet. Estudos históricos nos mostram que boatos já circulavam em meio à sociedade e 

influenciavam a opinião pública desde a antiguidade. Belchior (2019), demonstra como os 

boatos eram utilizados em Roma, para desestabilizar o comandante Júlio Cezar e seu governo, 

visando alterar os resultados das eleições. 

Já na antiguidade, os boatos eram utilizados como ferramentas para a manutenção do 

poder de determinados grupos político-militares, já que manipulavam a opinião pública, 

baseando-se mais em impressões do que em fatos. A transmissão dessas notícias falsas era por 

meio do famoso “boca a boca”, quando uma pessoa ouvia algo importante e impactante, 

passava essa informação adiante para outras pessoas de seu círculo (KAPFERER, 1993 apud 

BELCHIOR, 2019, p. 80). 

Peterson e Gist (1951 apud BELCHIOR, 2019, p. 80) explicam que os boatos tinham 

mais eficácia quando focalizavam uma única pessoa e quando esse indivíduo é uma 

personalidade política, por sua possível capacidade de interferir na esfera de poder local. De 

modo geral, os boatos envolvem supostos desvios de conduta, seja criminosa, moral, familiar 

ou política e são sempre repassados de forma afirmativa (o político é/fez, será/fará). 

Ainda que filósofo alemão Jürgen Habermas (1984 apud BELCHIOR, 2019) tenha 

vinculado a opinião pública ao advento da imprensa, principalmente jornais e revistas, por onde 

os fatos mais importantes da esfera pública passariam a circular com mais liberdade e atingindo 

um número mais amplo de leitores, a pesquisa de Belchior (2019) mostra que os boatos, mesmo 

que tivessem divulgação em menor escala e circulassem de forma mais lenta, também atuavam 

na antiguidade sobre a opinião pública. 

Ademais, é importante salientar que, na ausência da mídia impressa, o boato podia 

circular, na Antiguidade, por canais muito confiáveis de informação. Afinal, eles 

também podem ser pessoas conhecidas e próximas que portam e transmitem 

mensagens verossímeis. E, em um contexto onde não havia jornais, eram esses 

indivíduos os principais responsáveis por divulgar os eventos do dia. É necessário, 

porém, lembrarmos que havia sim na Urbs canais de informação chancelados, como 

os éditos, os Senatus Consulta e as cartas diplomáticas. Contudo, eles continham um 

problema: a maior parte dos indivíduos no mundo antigo não sabia ler, o que limitava 

o acesso à informação (THOMAS, 2005, p. 256). Logo, restava à plebe saber dos

acontecimentos por meio dos boatos – entre outras formas. Para tal grupo era mais

fácil acreditar em seus familiares e nos seus patronos, por exemplo, do que nas

autoridades. Portanto, o boato funcionava como uma notícia improvisada, uma
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deliberação coletiva, chegando a agir diretamente na manipulação da opinião pública. 

Como já dizia Cícero, em Roma, “o leve sopro de um boato muitas vezes muda 

radicalmente as opiniões” (Cic. Mur. 35). (BELCHIOR, 2019, p. 85-86) 

Como se vê, as principais características dos boatos que circulavam na Antiguidade, 

são as mesmas que compõem o que hoje chamamos de fake news. Com a internet e a agilidade 

com que as informações passaram a ser transmitidas, os boatos modernos são agora 

transmitidos por grupos em aplicativos de mensagem (Whatsapp, Telegram etc.). Ou mesmo 

por sites que se dizem jornalísticos, mas que não respeitam as premissas profissionais de 

captação da informação e produção do noticiário. Não há preocupação com a veracidade das 

informações, mas, sim, com a verossimilhança, ou seja, com que pareça verdade, apoiado em 

opiniões de senso comum, e preconceitos históricos da sociedade. 

Atualizadas e mais velozes, as fake news atualmente têm tanto impacto sobre a vida 

cotidiana que é possível influenciar eleições em países com a democracia consolidada. Em 

2016, por exemplo, ano em que a palavra pós-verdade foi eleita como a palavra do ano, o uso 

massivo de notícias falsa espalhadas pela internet e repetidas como verdades absolutas pelo 

então candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, levaram o candidato republicado ao 

poder, o que antecedeu a um desastroso governo em praticamente todos os aspectos 

(econômicos, jurídicos, relações internacionais etc.), baseado na reiterada divulgação de 

mentiras e preconceitos raciais, étnicos, de gênero etc. Durante a pandemia do novo 

coronavírus, Trump acusa diversas vezes a China de ter fabricado o vírus com o intuito de 

abalar a economia mundial e, com isso, conseguir vantagens econômico-comerciais 

(MODELLI, 2020). Tais acusações não possuem provas. 

Dois anos após as eleições estadunidenses, em 2018, no Brasil, um cenário muito 

parecido com o da disputa dos EUA à Presidência se desenhou. Sem que o candidato com mais 

destaque nas pesquisas à cadeira de chefe do Executivo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT), pudesse disputar o pleito, graças o uso parcial e eleitoral da operação lava-jato pelo 

então juiz Sérgio Moro (SCHREIBER, 2021), a disputa ganhou contornos favoráveis para uma 

carga massiva de notícias falsas e mentiras. Essas fake news eram proferidas, inclusive pelo 

candidato Jair Messias Bolsonaro em suas lives no YouTube (já que se recusava a participar 

dos debates políticos, alegando questões de saúde), em um esquema milionário, financiado por 

empresários apoiadores de Bolsonaro, para difamar o principal opositor na disputa, o candidato 

Fernando Haddad (ESTADÃO VERIFICA, 2018; MELLO, 2018; RODRIGUES, 2019). 

Apesar de algumas dessas notícias parecerem talvez absurdas, como a distribuição de 

mamadeiras eróticas em creches do país pelo governo, esse tipo de notícia ganha força baseada 
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na sua forma de transmissão. O antigo boca a boca da Roma antiga vira o encaminhamento e 

compartilhamento das redes sociais. O que imprime confiança a essas notícias é, justamente, 

assim como na antiguidade, que as pessoas recebem essas informações falsas de pessoas que 

conhecem ou pensam que conhecem, já que a origem das fake news é quase sempre perfis 

falsos nessas mesmas redes sociais, infiltrados como se fosse amigos ou parentes em 

nossas redes. 

Assim como o presidente estadunidense, mesmo após ter vencido a eleição, Bolsonaro 

manteve a postura truculenta e disseminadora de mentiras, em pouco mais de dois anos no 

cargo, o presidente deu quase três mil declarações falsas ou distorcidas sobre os mais diversos 

temas (AOS FATOS, 2021). Somente sobre a pandemia do novo coronavírus e apenas nos 

primeiros seis meses, Bolsonaro havia dado 653 afirmações falsas ou distorcidas (CUNHA; 

RIBEIRO, 2020). 

As mentiras de Bolsonaro, implementadas como políticas públicas de combate à 

pandemia, levaram o país ao caos que enfrenta, ultrapassando os 400 mil mortos ao final de 

abril, com uma das mais lentas vacinações do mundo. Uma das provas do impacto das fake 

news, principalmente quando se tornam política de Estado, é a instauração de uma CPI no 

Senado para apurar as irresponsabilidades e os crimes cometidos pelo poder Executivo na 

condução e gerência da pandemia (ARCANJO, 2021; FOLHA DE S.PAULO, 2021). 

Isso ressalta a importância de se expor e debater o impacto que as ações, e mentiras, de 

alguém que foi eleito e ocupa um cargo público tem sobre o cenário caótico que se tornou a 

pandemia do novo coronavírus no Brasil. 
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4. Pauta estendida

4.1. Os fatos 

O Sars-cov-2, vírus causador da covid-19, ataca principalmente as vias aéreas, 

instalando-se nos pulmões provocando brusca queda na oxigenação do corpo e falta de ar 

severa. O Sars-cov-2 é o vírus mais recentemente descoberto da família dos coronavírus 

identificados até o momento, por isso foi divulgado como novo coronavírus (OPAS, s.d.). 

A covid-19 também pode causar fortes dores de cabeça, dores musculares, no peito, nos 

olhos e garganta, além de tosse seca, nariz entupido ou coriza, perda do olfato ou paladar, febre 

alta, náusea e fadiga. Em casos graves, o paciente precisa de internação em uma unidade de 

terapia intensiva (UTI), podendo necessitar ser entubado e depender de um respirador 

pulmonar. 

No início da pandemia, os idosos eram o principal grupo de risco, apresentando taxa de 

óbito considerável e maior lentidão para recuperação da doença. Pacientes mais novos, adultos 

ou jovens adultos, mas que tinham alguma doença que poderia agravar o seu quadro geral caso 

fossem contaminados, também foram colocados no grupo de risco, principalmente aqueles que 

já apresentavam problemas cardíacos, diabetes, estavam obesos ou que tivessem se recuperado 

de um câncer recentemente. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada ainda nas primeiras ocorrências 

fatais do vírus Sars-cov-2. No início de janeiro, no dia 9, a conta do Twitter da OMS fazia um 

alerta para o crescimento de casos dessa doença ainda em Wuhan. No mesmo mês, a 

organização comunicou que todos os países deveriam se preparar para monitorar e testar os 

casos suspeitos. A rapidez com que o vírus se espalhava somada às facilidades de locomoção 

mundial proporcionadas pelo sistema econômico globalizado, formavam o cenário perfeito 

para uma catástrofe. 

Ainda em janeiro, é registrado o primeiro caso nos Estados Unidos que, por decisões 

políticas, só iniciou alguma medida de combate ao coronavírus dois meses depois, em março 

de 2020. Os Estados Unidos, com Donald Trump como presidente, tornaram-se o epicentro dos 

casos de covid-19 nos meses seguintes, graças a uma política negacionista da ciência, política 

esta que seria declaradamente apoiada por Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Em fevereiro 

de 2020, pouco antes do carnaval aqui no Brasil, o número de infecções cresce 

exponencialmente. Nos primeiros dias de março, o coronavírus é declarado pela OMS uma 
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pandemia, no mesmo mês as infecções pela doença saltam de 100 mil para 800 mil e em abril 

atinge o primeiro milhão. 

Países como Itália, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido tem seus sistemas de 

saúde colapsados, o número de mortes é avassalador. Ricos, pobres, chefes de Estado, o vírus 

atinge a todos. O primeiro-ministro britânico é infectado e internado em uma unidade de terapia 

intensiva (UTI). Ainda em março a maior parte da Europa continental e o Reino Unido está em 

lockdown, apenas serviços essenciais podem continuar funcionando, como supermercados, por 

exemplo. Países mais afetados como a Espanha, endurecem as medidas restritivas e pune com 

multas os cidadãos que descumprem as regras de isolamento social. 

No Brasil, o primeiro caso de covid-19 é confirmado em São Paulo, a maior e mais 

populosa cidade do país. Tratava-se de um empresário que havia voltado recentemente da Itália, 

onde estava a negócios. Ele tinha se reunido com aproximadamente 30 familiares poucos dias 

antes dos primeiros sintomas surgirem. A primeira morte ocorreu cerca de quinze dias após a 

primeira notificação, logo depois vieram as primeiras medidas de isolamento social, como a 

recomendação para o trabalho remoto, o fechamento de parques, teatros, cinemas, bares e evitar 

aglomerações, determinadas pelos governos estaduais e municipais. O Ministério da Saúde só 

começou a recomendar o isolamento social no mês de abril. 

Durante todo esse processo, cientistas e autoridades sanitárias foram categóricos em 

afirmar que somente o isolamento social era capaz de frear o avanço progressivo de 

contaminações. Isso significava que a população deveria ficar em casa, saindo esporadicamente 

apenas para necessidades estritamente essenciais, sendo recomendado preferencialmente o uso 

dos diversos serviços de entrega disponíveis. Significava também que, feito da forma correta e 

recomendada pela comunidade científica, a maior parte das atividades econômicas ficariam 

suspensas, porém, causaria um achatamento na curva de contaminação, evitando superlotação 

do sistema de saúde. 

Desde que a OMS declarou o novo coronavírus como uma emergência de saúde pública 

de importância internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020, o alerta de maior nível da 

Organização, iniciaram-se a difusão de protocolos que pudessem mitigar a transmissão do vírus 

com um único objetivo: diminuir o número de pessoas contaminadas para que não 

sobrecarregasse o sistema de saúde, superlotando hospitais, ocupando leitos e UTIs, fazendo 

com que pessoas morressem esperando atendimento médico (OPAS, s.d.). 

Esta foi a sexta vez em que a OMS declarou emergência de saúde pública internacional. 

As anteriores foram: em 2009: pandemia de H1N1; 2014: disseminação internacional de 

poliovírus; 2014: surto de Ebola na África Ocidental; 2016: vírus zika e aumento de casos de 
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microcefalia e outras malformações congênitas; e 2018: surto de ebola na República 

Democrática do Congo. 

O alerta de ESPII visava coordenar as ações para evitar que o surto de covid-19 

provocasse “interferências desnecessárias no comércio e tráfego internacional” (OPAS, s.d.). 

Essas ações envolviam o diagnóstico rápido da doença, com a disseminação de informações no 

sistema de saúde, a notificação clara do número de casos e a frequente troca de informações 

internacionais sobre contaminação, incubação, transmissão, evolução e sintomas da covid-19, 

bem como o combate à desinformação da população e correta orientação sobre os sintomas, 

como proceder em caso de suspeitas, dentre outras medidas. 

A partir do dia 11 de março de 2020, a covid-19 passou a ser caracterizada pela OMS 

como uma pandemia, tendo agora atingido diversos países em diferentes continentes no mundo 

todo. “O termo ‘pandemia’ se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua 

gravidade. A designação reconhece que, no momento, existem surtos de COVID-19 em vários 

países e regiões do mundo” (OPAS, 2020). 

Para as Américas, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

Carissa F. Etienne, descreveu na semana passada três situações possíveis que os 

países da região podem enfrentar – simultaneamente ou mesmo entre áreas de países 

maiores – com o COVID-19. São elas: clusters de casos após importações; grandes 

surtos em “locais fechados”, como asilos, prisões, campos militares, reuniões de 

massa; e transmissão comunitária em massa, que é mais provável de ocorrer durante 

a temporada de gripe. 
Para resolver essas situações, a diretora da OPAS considerou que existem três tipos 

de ações que podem ser tomadas: conter o vírus após sua introdução, por meio da 

detecção e isolamento de casos e do rastreamento de contatos; trabalhar com o setor 

de saúde para salvar vidas através da proteção dos profissionais de saúde e da 

organização de serviços para responder a um possível maior influxo de pacientes em 

estado grave; desacelerar a transmissão, por meio de uma abordagem multissetorial, 

entre outros. (OPAS, 2020) 

Em 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde brasileiro declara a covid-19 emergência de 

saúde pública nacional, o que possibilitou à época que o Governo Federal brasileiro tomasse 

medida de repatriação de brasileiros que viviam ou estavam em Wuhan, na China, e não tinham 

condições de voltar para o país devido à quarentena e ao fechamento dos aeroportos na China 

e em outros países do mundo. No dia 26 do mesmo mês, o primeiro caso foi diagnosticado na 

cidade de São Paulo. Naquele momento, havia mais 20 casos suspeitos espalhados pelo Brasil. 

Só quando foi registrada a primeira morte causada pelo novo coronavírus, também em São 

Paulo, os governos municipal e estadual tomam as primeiras medidas restritivas de circulação, 

cancelando eventos públicos culturais e esportivos realizados a céu aberto ou em ambiente 

fechado na capital paulista, estendendo a recomendação aos eventos privados. 
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Entre as medidas para intensificar o enfrentamento ao Covid-19, anunciadas pelo 
governo, a partir de hoje (17/03/2020), todos os funcionários públicos estaduais de 
São Paulo com mais de 60 anos, exceto os que trabalham nas áreas de segurança 
pública e saúde, deverão trabalhar de casa. Já os 153 Centros de Convivência do 

Idoso ficarão todos fechados por 60 dias. (ALBUQUERQUE, 2020) 

Apenas cinco dias após essas primeiras medidas restritivas, o governo de São Paulo 

decreta quarentena em todo estado, determinando o fechamento de bares e restaurantes, 

parques, cinemas, teatros, shopping centers, lojas de roupas e outros estabelecimentos 

comerciais que não fossem essenciais, como serviços de alimentação, supermercados, 

deliveries, segurança etc. (SÃO PAULO, 2020). 

Ainda que o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendesse as medidas 

restritivas, principalmente quando essas medidas começaram a afetar o funcionamento dos 

comércios, a postura adotada pelo Governo Federal seguiu a direção contrária, com críticas 

recorrentes às medidas de segurança e combate ao novo coronavírus (como o uso de máscaras, 

isolamento social, quarentena etc.). 

No dia 02 de abril de 2020, o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial para 

diminuir o impacto econômico do isolamento social, com repasse de R$600,00 para 

trabalhadores autônomos e de baixa renda, além de microempreendedores individuais e 

contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Inicialmente, seriam 

pagas três parcelas do benefício, posteriormente estendidas até o final do ano, sofrendo uma 

redução pela metade. Ao fim de 2020, a população continuou enfrentando a pandemia e seus 

efeitos sem o auxílio, que só foi novamente liberado em abril, com valor de R$250,00 no pior 

momento do enfrentamento da doença no país. O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso 

foi considerado uma derrota para o Executivo que, após muito relutar em implementar uma 

medida de socorro financeiro à população, pretendia estabelecer o valor do recurso em 

R$200,00 – que foi considerado muito baixo pelo Congresso (ANDRETTA, 2020). 

Dado o desencontro entre o que pregava o Ministério da Saúde, incentivando o 

isolamento social, o uso de máscaras etc., e o que defendia o presidente Jair Bolsonaro, o então 

ministro Luiz Henrique Mandetta é demitido do cargo, após um mês de conflitos (SHALDERS, 

2020). O principal entrave entre o presidente e o ministro ocorreu porque Bolsonaro exigia que 

fosse priorizada a economia, mantendo tudo funcionando normalmente, menosprezando 

mortes e defendendo uma suposta imunidade de rebanho (quando cerca de 80% da população 

já foi contaminada e, teoricamente, não seria mais infectada pelo vírus). 

O substituto de Mandetta, Nelson Teich, apesar de ter assumido a pasta com um 

discurso apaziguador, em que afirmava ser possível e necessário conseguir salvar vidas e 
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economia de forma conjunta, também não resistiu muito tempo no cargo de ministro da Saúde, 

pois também não condenava o isolamento social e as demais medidas de prevenção à covid-

19. Após 29 dias, Teich deixou o ministério da Saúde, após se recusar a defender a prescrição

do medicamento hidroxicloroquina contra o novo coronavírus, já que não há nenhuma 

comprovação científica da sua eficácia para a doença. O medicamento foi usado por Bolsonaro 

como o salvador do Brasil, com base em pesquisas preliminares pouco confiáveis 

(JUNQUEIRA; MACHIDA, 2020). Teich foi substituído pelo secretário-executivo do 

Ministério, o general Eduardo Pazuello, especialista em logística militar sem nenhuma 

experiência em Saúde. Pazuello foi o ministro que ficou mais tempo durante a pandemia, ainda 

que estivesse na contramão das determinações da OMS e da comunidade científica. Sua saída 

do Ministério só ocorreu após desgaste da pasta com o congresso, principalmente após a crise 

de falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, no Amazonas (LUPION, 2021). Até o momento, 

o ministro da Saúde é o cardiologista Marcelo Queiroga, que assumiu a pasta afirmando que o

plano de combate à covid-19 não era seu, era do Governo Federal, usando meias palavras para 

sinalizar que a política de saúde pública em meio à crise sanitária continuaria no mesmo 

caminho, mesmo assumindo o Ministério no pior momento da pandemia em um ano. 

As mudanças de comando no Ministério da Saúde em meio a uma crise sanitária grave 

e crescente no Brasil e no mundo demonstravam uma característica na pandemia brasileira: a 

politização das medidas de combate ao coronavírus. Desde os primeiros casos registrados, a 

ação política para tomar as medidas necessárias foi, no mínimo, lenta e descoordenada. Estados 

e municípios seguiam as recomendações da OMS da mesma forma que a conveniência da 

política local se apresentava. 

Em Minas Gerais, enquanto o Governo Estadual ainda amenizava os números de 

contágio, cidades como Mariana, por exemplo, decidiam por obrigar o uso de máscaras em 

local público, restringia a quantidade de clientes dentro de estabelecimentos comerciais, porém 

mantinha funcionando normalmente a mineração, apenas com a promessa das empresas de 

cumprir protocolo de segurança e testagem. 

Em São Paulo, por outro lado, o Governo do Estado tentava demonstrar pulso forte na 

tomada de decisões importantes para a população, decretando quarentena e determinando o 

fechamento de todo o comércio não essencial, como lojas de vestuário, bares e restaurantes 

(que só poderiam continuar funcionando com entregas), além de parques públicos, cinemas, 

teatros (SÃO PAULO, 2020, p. 1). Entretanto, manteve funcionando normalmente o transporte 

público ferroviário (Metrô e CPTM), o que provocava todos os dias nos horários de maior 

movimento aglomerações dentro das composições e das estações com grande fluxo de pessoas. 
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Dessa forma, ficava claro que estava a cargo dos governos estaduais e municipais 

tomarem as medidas de combate ao novo coronavírus. Faltava uma coordenação central, que 

padronizasse e estabelecesse os mesmos procedimentos para todo o país, assim como foi feito 

na maioria dos países atingidos pela covid-19. Esse era o papel do Governo Federal, por meio 

da Presidência, atuando nas negociações políticas necessárias para se implementar as medidas 

de saúde, e do Ministério da Saúde, desenvolvendo o trabalho da linha de frente de combate à 

doença – utilizando todo o aparato do Sistema Único de Saúde (SUS), investindo verbas para 

a compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e insumos (oxigênio, medicamentos, 

respiradores, instalação de hospitais de campanha etc.). 

Não houve coordenação central. Mesmo com os dois primeiros ministros da Saúde 

defendendo medidas restritivas à circulação de pessoas, nem a Presidência e nem o Ministério 

da Saúde cumpriram com suas obrigações. Para tornar tudo ainda pior, o presidente Jair 

Bolsonaro a cada oportunidade que tinha, não apenas se posicionava contra as medidas 

sanitárias que eram ainda a única forma de impedir a disseminação do vírus, como minimizava 

os efeitos da doença (BBC BRASIL, 2020), disseminava teorias conspiratórias contra a China, 

contra a imprensa, contra a esquerda brasileira. O presidente atuava principalmente contra o 

combate ao vírus, participando e promovendo aglomerações, não usando máscaras em eventos 

públicos, defendendo um suposto tratamento precoce desacreditado pela OMS e comunidade 

científica, desacreditando a vacina, a única forma de proteger a população. 

A vacina é um capítulo importante na cronologia da pandemia no Brasil. Enquanto todo 

o mundo, principalmente a Europa e até os Estados Unidos, descartava um tratamento e

intensificavam a busca por imunizantes, Bolsonaro ainda pregava uma suposta imunidade de 

rebanho e defendia o uso de hidroxicloroquina como tratamento para o novo coronavírus. 

Em junho, o Instituto Butantan, mantido com verba do Governo do Estado de São Paulo, 

estabeleceu um acordo com o laboratório chinês Sinovac para desenvolvimento, produção e 

transferência de tecnologia (BUTANTAN, 2020). O anúncio do acordo intensificou o problema 

da politização da crise, de um lado Bolsonaro diminuía a importância de um acordo que 

permitisse ao Brasil produzir uma vacina, do outro o governador de São Paulo, João Dória, 

glorificava-se por ter conseguido o acordo para uma vacina sem ajuda do Governo Federal e 

da figura que Bolsonaro fazia diante da crise. A vacina Coronavac tornou-se um capítulo à 

parte na já conturbada relação entre Bolsonaro e Dória (LINHARES, 2021), que passaram a 

intensificar os ataques. Diante da boa repercussão que a vacina Coronavac teve na opinião 

pública, o Governo Federal se viu obrigado a procurar um acordo que demonstrasse que 

também buscava por um imunizante. Ao final de junho, era anunciado um acordo entre a 
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Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o laboratório indiano Astrazeneca, para realização de 

testes, produção e transferência de tecnologia de vacina desenvolvida em parceria com a 

universidade britânica de Oxford. Mesmo assim, Bolsonaro continuava minimizando a 

imunização e defendendo a hidroxicloroquina como tratamento para covid-19. 

Certamente, em dezembro de 2019, quando os primeiros casos de uma pneumonia viral 

começaram a ser registrados e divulgados na capital da província da China Central, Wuhan, 

ninguém imaginava que dentro de alguns meses, praticamente todas as atividades econômicas, 

esportivas, culturais e de lazer, do mundo estariam paralisadas. 

São muitas as questões que se pode fazer sobre todo o impacto que o coronavírus têm 

provocado em todo o mundo. O cenário que se estabeleceu em nosso país é estarrecedor, de 

completo caos. É notório que alguns fatores foram determinantes para que o Brasil não fizesse 

o enfrentamento da covid-19 de forma eficaz, dentre eles o fenômeno das notícias falsas, as

famigeradas fake-news. 

4.2. O filme: sinopse e argumento 

As fake news, de maneira geral, podem ser compreendidas como frutos do senso 

comum somados ao avanço tecnológico, o que favorece o surgimento e a difusão de falsas 

notícias, de forma rápida e atingindo grande número de pessoas. Encontraram na internet um 

campo fértil e até muito seguro para se multiplicarem, quase como um organismo vivo. 

Durante a pandemia assistimos à negação da ciência, à exaltação de teorias 

conspiratórias, o alastramento de notícias falsas, disseminadas muitas vezes pelos próprios 

chefes de Estado, corroborando e alimentando uma rede de desinformação e propagação de 

mentiras que colocou, e ainda coloca, em risco a vida da população, sobretudo a parcela mais 

vulnerável. As fake news disseminadas especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro e sua 

política negligente de combate ao vírus levaram o Brasil ao topo do ranking internacional dos 

países com o maior número de casos e mortes por covid-19 (MARTINS, 2021). 

Na contramão do que preconizam as autoridades de saúde, aquele que ocupa o cargo de 

autoridade máxima do Poder Executivo e da nação brasileira minimiza com seus atos e suas 

falas, diariamente, os riscos da doença. Promoveu aglomerações, se posicionou contra o 

confinamento, banalizou o uso de máscaras e depreciou a relevância das vacinas. 

O intuito deste minidocumentário é contribuir com uma perspectiva sobre a pandemia 

no Brasil, mostrando o impacto que a covid-19 causou no cotidiano da população, com muitos 

momentos de incertezas e desinformação influenciados pelas fake news, que foram 
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determinantes para o rumo da crise sanitária e das políticas públicas em saúde em nosso país, 

até o momento em que se apresenta uma nova esperança ao brasileiro com a vacinação. Para 

percorrer esse caminho, priorizou-se quatro pontos de grande polêmica nesse período do novo 

coronavírus no Brasil: a minimização do impacto da covid-19 como “gripezinha”, a cloroquina 

e/ou hidroxicloroquina como alternativa de tratamento precoce, o uso de máscaras na 

prevenção do vírus e por fim a vacinação. 

Sob os respectivos temas, serão agrupadas alguns exemplos de informações falsas que 

circularam no decorrer da pandemia, sugerindo as ações nocivas das fake news bem como o 

impacto da covid-19 no dia a dia do brasileiro, ilustrando as mudanças de hábito provocadas 

pelo dito “novo normal”, concluindo sobre a importância da vacinação como principal recurso 

de enfrentamento à pandemia, abrindo um horizonte de mais esperança para a população 

brasileira. 

4.3. Processo criativo 

Todos nós tivemos nossas vidas e rotinas abruptamente modificadas com a pandemia. 

O isolamento e o distanciamento social, protocolos sanitários, o uso de máscaras e o frasco de 

álcool gel sempre a tiracolo. Todas essas mudanças impulsionaram de maneira espontânea a 

discussão sobre o tema, contudo, especialmente para uma estudante de jornalismo, era possível 

observar junto a esse acontecimento de proporção mundial, um outro fenômeno, este já 

conhecido, que se alastrava paralelamente e com a mesma velocidade: as fake news. 

Partindo dessa vivência, sentiu-se a necessidade de tratar dessas temáticas tão urgentes. 

O documentário, então, mostrou-se como uma possibilidade interessante, como forma de 

representar uma visão sobre o – novo – cotidiano e como as notícias falsas estão inseridas nesse 

contexto. Como visto anteriormente, o documentário carrega grande potencial informativo 

como também mobilizador, despertando o senso crítico. “A Variante Fake-News” surgiu com 

o propósito de instigar a reflexão sobre nossa própria realidade atual, contribuindo socialmente.

Considerou-se que o modo expositivo, como definido por Bill Nichols (2005), 

acomodaria bem a narrativa que permitiria transmitir a mensagem desejada, sem deixar de lado 

outras formas de construção de sentidos. Um bom exemplo do subgênero, e que serviu como 

base para este trabalho, é o documentário Ilha das Flores (1989), de Jorge Furtado, que possui 

uma linguagem bastante direta e, ao mesmo tempo, carregada de sentidos, como já visto. A 

obra foi fundamental para auxiliar no planejamento e organização do texto e roteiro, da mesma 

maneira que se estendeu como inspiração para explorar recursos de linguagem como os 
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exibidos no filme, como, por exemplo, a construção irônica produzida a partir dos sentidos 

literal e figurado, utilizando palavras e imagens. Já no título deste minidocumentário, notamos 

essa influência, ao relacionar o fenômeno das fake news ao termo variante, que para a ciência 

significa uma mutação do micro-organismo causador de doenças, o comparamos a um vírus, 

ambos possuem a capacidade de serem nocivos e prejudiciais. 

Outra influência para este trabalho foi o documentário Hipóteses – um 

minidocumentário (2021), de Gaba Serpa, tanto por utilizar uma linguagem expositiva-

argumentativa para defender a sua tese quanto pelo uso de imagens de arquivo, retiradas de 

discursos oficiais, entrevistas, prints de material jornalístico, etc. Essa produção também 

contribuiu para o trabalho como referência estética ao utilizar o glitch art como recurso de 

linguagem. Esse efeito estético explora falhas ou interferências em sistemas digitais e 

analógicos. Originalmente e simbolicamente traz consigo a ideia de ruptura, transgressão e 

subversão, “uma falha digital, uma quebra de fluxo, um erro que evidencia a vulnerabilidade 

do sistema. Estes são alguns dos termos utilizados para definir o glitch.” (VILLEN, 2017). No 

mundo dos games, esse termo é conhecido como uma brecha no jogo que beneficia de alguma 

forma o jogador, como a revelação de uma informação escondida, um atalho etc. Assim, 

constitui-se como um recurso de linguagem interessante para a construção de sentido de que a 

informação e o senso crítico são o “trunfo” contra as falsas notícias. 

No que se refere às fontes utilizadas na produção deste minidocumentário como 

material de pesquisa para a estruturação da narrativa, foram primordialmente meios de 

comunicação tradicionais, como Folha de S.Paulo, O Estado de São Paulo, TV Globo e seu 

portal de notícias, o G1 etc., além de organizações como a ONU e as principais agências de 

fact checking brasileiras. Dentro das condições impostas pela pandemia do novo coronavírus, 

priorizou-se, como elementos de montagem na composição do produto final, por meio de uma 

curadoria, o uso do print screen de reportagens nas plataformas digitais citadas acima, bem 

como, imagens de produções audiovisuais disponibilizadas na plataforma de 

compartilhamentos de vídeos You Tube. 

Além desse material, também estarão inseridas no produto captações de imagens 

autorais, realizadas com recursos não profissionais, como o celular. Os planos e 

enquadramentos utilizados foram pensados para transmitir a ideia de introspecção, 

confinamento e isolamento – condições marcantes do período que vivemos – optando-se, 

sempre que possível, pelos planos fechados, assim como, pelos sons diegéticos das cenas. 

Considerando o comentário verbal como um recurso importante no gênero documental 

e especialmente uma forte característica da proposta expositiva, buscou-se construir, por meio 
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da narração, uma lógica argumentativa que imprimisse uma visão de mundo particular e ao 

mesmo tempo coletiva, compartilhada, atentando-se para não atribuir um distanciamento 

excessivo da terceira pessoa, característico de produções mais tradicionais do subgênero. 

4.3.1 Texto 

narração: sequência 1- abertura – o vírus da fake-news 

Quando um vírus encontra as condições ideais para se multiplicar, infectando um grande 

número de pessoas, ou hospedeiros, esse vírus se modifica, sofre mutações. As mutações que 

enfraquecem o vírus são eliminadas naturalmente, deixando de infectar novos hospedeiros. As 

mutações que fortalecem o vírus mantêm-se em circulação, podendo ser mais infecciosas, mais 

letais ou causando sintomas diferentes. O vírus continua o mesmo, mas agora tem outras 

formas. A essas formas ou mutações, a ciência chama de variantes. 

narração: sequência 4 – parte 1 – nunca foi uma gripezinha 

Não houve mais normalidade. Mas as diversas alegações do presidente Bolsonaro banalizando 

as normas sanitárias influenciaram parte da população, que resistiu em aderir às medidas de 

combate ao vírus. Enquanto o número de mortes por covid crescia diariamente, as fake-news 

inflamavam discursos mal-intencionados que geravam um clima de instabilidade e 

desinformação na população brasileira. Nunca foi uma gripezinha. 

narração: sequência 6 – parte 2 – cloroquina, máscaras e urubus 

Promovida como tratamento precoce contra covid-19, a cloroquina é propagada como “o fim 

de todos os males”. Na mesma época, o uso de máscaras, essencial para reduzir a transmissão 

do vírus, era polemizado por informações desencontradas e notícias falsas que se espalham 

pela internet. Em pouco mais de um ano de pandemia, chegamos a mais de 500 mil mortos por 

covid-19 e onde estava a vacina? 

narração: sequência 8- parte 3 – a vacina salva, #elenão 

Em abril de 2021, o Senado brasileiro decide abrir a CPI da covid-19, para apurar ações e 

omissões no enfrentamento da pandemia. As investigações denunciaram que o governo ignorou 

os contatos da farmacêutica Pfizer para oferta de vacinas, além de irregularidades na compra 

de vacina Covaxin, com suspeita de desvio de dinheiro na transação. 
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narração: sequência 9- encerramento – antídoto 

Os dados mais recentes apontam para que metade da população brasileira já tenha tomado pelo 

menos uma dose da vacina contra covid-19 e os números de mortes e novos contágios, com o 

início da vacinação, registram queda. Mas as fake news ainda são um vírus potente que também 

precisa ser combatido e a melhor vacina ainda é uma boa dose de senso crítico. Apesar de tudo. 

Apesar de você… 

4.4. Roteiro de montagem 

ABERTURA 

SEQUÊNCIA 01 – o vírus da fake news 

Montagem animada representando uma tela de celular onde ocorre uma interação fictícia no 

aplicativo de mensagens, o conteúdo da conversa trata-se de transmissões de fake news sobre 

a pandemia. Em sincronia com a exibição da peça visual a narração em voz-over. Corte. 

SEQUÊNCIA 02 – interferência 

Glitch acompanhado de sonoplastia de chiado, surge o título, centralizado: “a variante fake 

news”, tipografia também em glitch. Corte. 

PARTE I: gripezinha? 

SEQUÊNCIA 03 – rotina pandêmica 

Plano fechado, homem lavando as mãos. Plano fechado do balcão da cozinha, compras de 

supermercado sendo higienizadas com álcool gel. Planos de detalhe: contra-plongée da janela 

gradeada, fechadura da porta. Plano sequência, em câmera subjetiva, o homem caminha 

segurando o controle remoto (gesto de ligar a tv), fecha na televisão. Glitch. Inicia o 

pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro. Corte. 

SEQUÊNCIA 04 – nunca foi uma gripezinha. 

Continuação do pronunciamento, apenas áudio, para cada afirmação declarada, um print de 

matéria jornalística contradizendo-a (em sincronia com o aúdio). Corte. Narração: “não houve 

mais normalidade” (imagem de uma avenida vazia). Segue narração acompanhada de imagens 

da população descumprindo protocolos sanitários, em seguida, prints com exemplos de fake 

news sobre a pandemia. Corte com glitch. Continuação de mais um trecho do mesmo 

pronunciamento, imagem e som. Corte. Entram três imagens de cemitérios superlotados e 
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covas rasas abertas (do plano detalhe para o plano geral, respectivamente). Fade out. Surge 

letreiro com a frase “Nunca foi uma gripezinha.”. Fade out um pouco mais longo, simbolizando 

o luto.

PARTE II: o uso de máscaras e a cloroquina 

SEQUÊNCIA 05 – tem cloroquina? 

Dando seguimento ao fade-out anterior, apenas áudio/sonoplastia (som de trem em 

movimento). Fade-in. Plano de conjunto do vagão e seus respectivos usuários. Plano 

americano, homem em pé, com máscara, segurando na alça “pega-mão” enquanto mexe no 

celular. Planos de detalhe: pernas subindo pela escada rolante, placa na escada rolante “deixe 

a esquerda livre”, semáforo de pedestres. Plano sequência, em câmera subjetiva, homem 

caminhando em direção a uma farmácia. Fade-out. 

SEQUÊNCIA 06 – cloroquina, máscaras e urubus 

Duas imagens do presidente Bolsonaro exibindo o medicamento hidroxicloroquina, 

acompanhadas pela respectiva narração: “Promovida como tratamento…” até “… todos os 

males”. Em seguida entra trecho de vídeo em que o presidente faz uso do medicamento, 

incentivando-o. Letreiro com um dado de pesquisa feita pelo Datafolha sobre adesão do 

medicamento por parte da população. Glitch. Sequência de 3 printscreen contestando a 

utilização da cloroquina e evidenciando consequências fatais. Retoma a narração: “Na mesma 

época…” até “pela internet”. Cobrindo o off da narração as imagens de um vídeo de uma fake 

news que circulou pela web. Segue em continuidade o mesmo vídeo, agora com o áudio 

original, para destacar o momento em que máscaras supostamente conteriam vermes. Glitch. 

Entra a narração novamente acompanhada de uma fotografia simbolizando o luto dos 

brasileiros. Fade-out (apenas imagem). Surge o letreiro: 500 mil mortos. Fade-out (imagem e 

som). Sequência de 5 imagens que simbolizam momentos marcantes da pandemia, intercaladas 

por cortes. A sequência se encerra com o último letreiro com a pergunta: “e onde estava a 

vacina?”. 

PARTE III: vacina, sim! 

SEQUÊNCIA 07 – caixa de entrada 

Plano fechado, gaveta abre, mão procurando colher. Plano fechado, mãos passando café (jornal 

com notícia sobre fake news compondo a cena). Planos de detalhe: xícara de café ao lado do 

computador, pilha de livros e papéis empilhados sobre a mesa, mãos no teclado do notebook. 
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Close no celular em cima da mesa, aparece notificação de e-mail (efeito visual) com a 

mensagem “você tem 54 e-mails não lidos na caixa de entrada”. Corte. 

SEQUENCIA 08 – a vacina salva, #elenão 

Apenas legenda: 16 de dezembro de 2020. 182.799 brasileiros mortos por COVID-19. Fade-

in. Entra vídeo do ministro Eduardo Pazuello questionando a ansiedade da população com 

relação a vacinação. Corte com glitch. Apenas legenda novamente: 11 de janeiro de 2021. 

203.617 brasileiros mortos por COVID-19. Fade-in. Outro vídeo de Pazuello sobre vacinação. 

Glitch. Imagens da CPI da pandemia e print de matéria jornalística sobre o descaso com a 

Pfizer, sob a narração “em abril de 2021…” até “… desvio de dinheiro na transação.”. Print de 

reportagem da Folha sobre propina por dose de vacina. Corte com glitch seguido de letreiro: A 

vacina também não escapou aos ataques de fake news, comprometendo o processo de 

imunização da população. Sequência de 3 prints de reportagem sobre a influência das fake 

news na adesão à vacinação. Fade-out. 

ENCERRAMENTO 

SEQUÊNCIA 09 – antídoto 

Narração: “Os dados mais recentes…” até “…registram queda.” print do mapa da vacinação 

seguido de mais 3 matérias jornalísticas sobre queda nos números de casos. Surgem uma 

sequência de letreiros: “Mas as fake news ainda são um vírus potente.”. Fade out. “Que também 

precisa ser combatido.”. Fade out. “E a melhor vacina ainda é uma boa dose de senso crítico.”. 

Fade out (imagem) seguido de fade in (áudio) da música “Apesar de Você” de Chico Buarque, 

primeiros 15 segundos em sincronia com os letreiros: “Apesar de tudo.”. Fade out. “Apesar de 

você…”. Fade out de imagem e som. 

SEQUÊNCIA 10 – amanhã há de ser outro dia 

Fade in (áudio) retoma a canção a partir de 52” (refrão), enquanto isso passam a surgir fotos e 

vídeos curtos autorais de pessoas (amigos, familiares) se vacinando e/ou ostentando felizes os 

seus respectivos cartões de vacinação. A canção segue até finalizar os créditos. Fade out 

(áudio). Finalizar com a frase “em memória das mais de 550 mil vidas tiradas pelo vírus e pelas 

fake news.”. FIM! 
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5. Considerações finais

No decorrer deste trabalho destacou-se a importância do gênero documentário como 

forma de desenvolver uma representação interpretativa sobre um recorte da realidade, 

percebendo-o como uma ferramenta de compreensão do mundo a partir de um ponto de vista. 

Também passamos pelo conceito de pós-verdade, a fim de compreender o fenômeno das fake-

news na contemporaneidade e seus desdobramentos. 

Este projeto experimental se propôs, como objetivo principal, expressar por meio de 

um minidocumentário a repercussão das fake news no enfrentamento da pandemia no Brasil, 

retratando como esse episódio de relevância global impactou em nosso dia a dia, especialmente 

com a influência das notícias falsas como pano de fundo nesse contexto. Além de apontar a 

vacinação como expectativa positiva no combate ao vírus. 

Ao chegarmos a essa etapa final, considera-se que ao construir uma narrativa sobre os 

fatos citados, este trabalho também se coloca como um registro histórico, documental, dos 

acontecimentos enfrentados por nós em meio à pandemia do novo coronavírus, refletindo um 

testemunho e um recorte do momento atual, despertado por vivências compartilhadas, 

contribuindo assim para a produção e difusão de conhecimento sobre as temáticas abordadas. 

As relações entre as fake news e a atual crise sanitária se mostraram um terreno fértil para 

discussões e podem ser exploradas tanto do ponto de vista da comunicação, como da sociedade 

de maneira geral. 

Para realizar este trabalho, os conhecimentos adquiridos ao longo de todo o curso foram 

estruturais, destaco, entretanto, as disciplinas laboratoriais, especialmente o Jornal Lampião e 

a Revista Curinga, e as cadeiras de Telejornalismo e Documentário, como base para elaboração 

e produção deste projeto. 

Como apresentar uma narrativa que relacionasse os acontecimentos, aproximando 

pontos, e revelando como, de alguma forma, estariam estreitamente ligados? Este foi o meu 

primeiro grande desafio. Rememorei as aulas de “espelho” e as reuniões de pauta, sobretudo 

das disciplinas de impresso e tendo em mente que o meu fio-condutor estaria na relação entre 

a pandemia e as fake news, surgiu a ideia de organizar a argumentação como numa “edição 

temática”, agrupando fatos seguindo por uma lógica linear, abordando temas que considerei 

mais expressivos desse período e relacionando-os às fake news que os envolviam. 

Outro grande desafio na execução deste projeto foi o trabalho de curadoria das imagens 

que iriam compor o trabalho. A montagem é uma etapa elementar na produção audiovisual, e 

a escolha pelo documentário feito a partir de recortes e imagens de outras produções 
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audiovisuais se deu como meio de atravessar as limitações colocadas pela pandemia, uma vez 

que o contexto atual dificultaria a realização de entrevistas e um possível trabalho de campo 

e/ou rotina de gravações etc. Ainda assim, um trabalho como esse, de curadoria e montagem, 

demanda tanta minúcia quanto a decupagem de um material autoral e igualmente nos permite 

explorar as infinitas possibilidades da narrativa audiovisual. O interessante dessa abordagem 

foi justamente trabalhar com um vasto material bruto, inseridos em outros contextos, e poder 

ressignificá-los, atribuindo novos sentidos em proveito do enquadramento proposto. 

As disciplinas Telejornalismo e Documentário contribuíram para a feitura deste 

minidocumentário, sobretudo, fornecendo os parâmetros técnicos básicos para execução do 

produto, possibilitando aperfeiçoar a ideia inicial em um roteiro pensado e estruturado para a 

linguagem audiovisual. A partir daí tornou-se possível planejar e organizar as demais etapas 

do processo, dando início ao trabalho de pesquisa e referências visuais, definindo escolhas 

conceituais e técnicas que envolveriam a produção, bem como sua posterior edição e 

finalização. Em Documentário, especialmente, adquiri repertório imagético que foi de grande 

valor na composição deste trabalho, me permitindo traçar conexões com outras obras, 

consolidar referências estéticas e estratégias narrativas. 

Mesmo diante das barreiras impostas pelo novo coronavírus, o resultado deste projeto 

experimental se mostrou para mim muito gratificante e satisfatório, pois acredito que as 

condições que inicialmente poderiam ser vistas como obstáculos, tornaram-se grandes 

dispositivos narrativos do meu produto, me auxiliando a evocar os sentimentos e sensações 

pretendidos sobre as experiências vividas nesse momento tão singular do nosso tempo, 

transmitindo a mensagem desejada. 
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ESQUENTANDO POR CAUSA DO 

CALOR DO SEU GÁS CARBÔNICO 

LIBERADO PELO PULMÃO, ENTÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efeito visual: glitch 

 

G.C.: foto: Adriano Machado/Reuters  

cena8_seq6_parte2 

(imagem) 4” 

 

LETREIRO: 500 mil mortos.  

 

 

G.C.: foto: Victor Moriyama 

cena9_seq6_parte2 

(imagem) 4” 

 

G.C.: foto: Paulo Paiva/DP 

cena10_seq6_parte2 

(imagem) 4” 

 

G.C.: foto: Sebastião Moreira/Lusa 

cena11_seq6_parte2 

(imagem) 4” 

 

G.C.: foto: Bruno Kelly/Reuters 

cena12_seq6_parte2 

(imagem) 4” 

 

G.C.: foto: Ary Bassous 

cena13_seq6_parte2 

(imagem) 4” 

ESSE BICHINHO VAI COMEÇAR A 

ENTRAR EM VOCÊ, PELA BOCA, 

PELO NARIZ, VOCÊ VAI ENGOLI-

LO, ELE VAI ENTRAR NO SEU 

PULMÃO… E VAI PARA O SEU 

CÉREBRO, PARA A SUA CORRENTE 

SANGUÍNEA E VAI FAZER O QUE 

QUISER COM VOCÊ LÁ DENTRO. 

SABE-SE LÁ O QUE É QUE VAI 

FAZER…” 

 

sonoplastia: glitch 

EM POUCO MAIS DE UM ANO DE 

PANDEMIA, CHEGAMOS A MAIS DE 

QUINHENTOS MIL MORTOS POR 

COVID-19.// 

 

 

 



 

 

 

LETREIRO: E onde estava a vacina? 

 

ROTEIRO  TÉCNICO: A VARIANTE FAKE NEWS 

PARTE 3 

SEQUÊNCIAS 7 E 8 

 TEMPO:  

SEQ_7: 45”  / SEQ_8: 1’00” 

 

 

VÍDEO 

  

ÁUDIO 

 

 

cena1_seq7_parte3 

(00’00” - 00’06”) 

 

cena2_seq7_parte3 

(00’00” - 00’10”) 

 

cena3_seq7_parte3 

(00’05” - 00’09”) 

 

cena4_seq7_parte3 

(00’02” - 00’07”) 

 

cena5_seq7_parte3 

(00’00” - 00’10”) 

 

cena6_seq7_parte3 

(00”00” - 00’10”) 

 

 

G.C.: 16 de dezembro de 2020. 182.799 

brasileiros mortos por covid-19  

(fade-in) 

cena1_seq8_parte3 

(00’00” - 00’08”) 

 

 

 

 

 

 

 

efeito visual: glitch 

 

 

 

 

 

G.C.: 11 de janeiro de 2021. 203.617 

brasileiros mortos por covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON 

CEN 

1/ 

SEQ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

SON 

CEN 

2/ 

SEQ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NÓS SOMOS OS MAIORES 

FABRICANTES DE VACINAS DA 

AMÉRICA LATINA. PRA QUÊ ESSA 

ANSIEDADE, ESSA ANGÚSTIA?” 

 

sonoplastia: glitch 

 

 

 

 

“A VACINA VAI COMEÇAR NO DIA 

D, NA HORA H. NO DIA D, NA HORA 

H, NO BRASIL.” 

 

sonoplastia: glitch 

 



 

 

(fade-in) 

 

cena2_seq8_parte3 

(50’20” - 50’29”) 

 

 

 

 

 

efeito visual: gitch 

 

 

cena3_seq8_parte3 

(00’06” - 00’13”) 

 

cena4_seq8_parte3 

(printscreen) 4” 

 

cena5_seq8_parte3 

(00’08” - 00’12”) 

 

cena6_seq8_parte3 

(00’00” - 00’04”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena7_seq8_parte3 

(printscreen) 4” 

 

efeito visual: glitch 

 

LETREIRO: A vacina também não 

escapou aos ataques de fake news, 

comprometendo o processo de 

imunização da população.  

 

 

OFF 

CEN  

3 A 6/ 

SEQ 

8 

EM ABRIL DE 2021,/ O SENADO 

BRASILEIRO DECIDE ABRIR A CPI 

DA COVID-19,/ PARA APURAR 

AÇÕES E OMISSÕES NO 

ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA.// AS INVESTIGAÇÕES 

DENUNCIARAM QUE O GOVERNO 

IGNOROU OS CONTATOS DA 

FARMACÊUTICA PFIZER/ PARA 

OFERTA DE VACINAS, ALÉM DE 

IRREGULARIDADES NA COMPRA 

DA VACINA COVAXIN,/ COM 

SUSPEITA DE DESVIO DE 

DINHEIRO NA TRANSAÇÃO.// 

 

sonoplastia: glitch 



 

 

 

cena8_seq8_parte3 

(printscreen) 4” 

 

cena9_seq8_parte3 

(printscreen) 4” 

 

cena10_seq8_parte3 

(printscreen) 4” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO  TÉCNICO: A VARIANTE FAKE NEWS 

ENCERRAMENTO 

SEQUÊNCIAS 9 E 10 

 TEMPO: 1’50” 

SEQ_3: 30”  / SEQ_4: 1’21” 

 

 

VÍDEO 

  

ÁUDIO 

 

 

cena1_seq9.encerramento 

(printscreen) 4” 

 

cena2_seq9.encerramento 

(printscreen) 4” 

 

G.C.: Mario Tama/Getty Images 

cena3_seq9.encerramento 

(imagem) 4” 

 

G.C.: A enfermeira Mônica Calazans foi a 

primeira pessoa a ser vacinada contra a 

Covid-19 no Brasil. 

cena4_seq9.encerramento 

(imagem) 4” 

 

 

 

OFF 

CEN 

1/ 

SEQ 

9 

 

 

OS DADOS MAIS RECENTES 

APONTAM PARA QUE METADE DA 

POPULAÇÃO BRASILEIRA JÁ 

TENHA TOMADO PELO MENOS 

UMA DOSE DA VACINA CONTRA 

COVID-19/ E OS NÚMEROS DE 

MORTES E NOVOS CONTÁGIOS,/ 



 

 

LETREIRO: Mas as fake news ainda são 

um vírus potente. 

 

LETREIRO: Que também precisa ser 

combatido. 

 

LETREIRO: E a melhor vacina ainda é 

uma boa dose de senso crítico. 

 

 

 

 

LETREIRO: Apesar de tudo. 

 

LETREIRO: Apesar de você... 

 

 

cena1_seq10.encerramento 

(01’15” - 01’30”) 

 

cena2_seq10.encerramento 

(imagem) 4” 

 

até 

 

cena10_seq10.encerramento 

(imagem) 4” 

 

cena11_seq10.encerramento 

(00’15” - 00’25”) 

 

cena12_seq10.encerramento 

(imagem) 4” 

 

cena13_seq10.encerramento 

(imagem) 4” 

 

cena14_seq10.encerramento 

(imagem) 4” 

 

créditos 

 

COM O INÍCIO DA VACINAÇÃO,/ 

REGISTRAM QUEDA.// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apesar_de_você_chico 

(00’00” - 00’15”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apesar_de_você_chico 

(00’52” - em diante…) 

 



 

 

LETREIRO: em memória das mais de 

550 mil vidas tiradas pelo vírus e pelas 

fake news. 

 

 

Roteiro de Montagem 
ROTEIRO DE MONTAGEM 

 

ABERTURA  

SEQUÊNCIA 01 - o vírus da fake news 

Montagem animada representando uma tela de celular onde ocorre uma interação fictícia no 

aplicativo de mensagens, o conteúdo da conversa trata-se de transmissões de fake news sobre 

a pandemia. Em sincronia com a exibição da peça visual a narração em voz-over. Corte.  

 

SEQUÊNCIA 02 - interferência 

Glitch acompanhado de sonoplastia de chiado, surge o título, centralizado: “a variante fake 

news”, tipografia também em glitch. Corte. 

 

PARTE I: gripezinha? 

SEQUÊNCIA 03 - rotina pandêmica 

Plano fechado, homem lavando as mãos. Plano fechado do balcão da cozinha, compras de 

supermercado sendo higienizadas com álcool gel. Planos de detalhe: contra-plongée da janela 

gradeada, fechadura da porta. Plano sequência, em câmera subjetiva, o homem caminha 

segurando o controle remoto (gesto de ligar a tv), fecha na televisão. Glitch. Inicia o 

pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro. Corte. 

 

SEQUÊNCIA 04 - nunca foi uma gripezinha. 

Continuação do pronunciamento, apenas áudio, para cada afirmação declarada, um print de 

matéria jornalística contradizendo-a (em sincronia com o aúdio). Corte. Narração: “não houve 



 

 

mais normalidade” (imagem de uma avenida vazia). Segue narração acompanhada de imagens 

da população descumprindo protocolos sanitários, em seguida, prints com exemplos de fake 

news sobre a pandemia. Corte com glitch. Continuação de mais um trecho do mesmo 

pronunciamento, imagem e som. Corte. Entram três imagens de cemitérios superlotados e 

covas rasas abertas (do plano detalhe para o plano geral, respectivamente). Fade out. Surge 

letreiro com a frase “Nunca foi uma gripezinha.”. Fade out um pouco mais longo, simbolizando 

o luto. 

 

PARTE II: o uso de máscaras e a cloroquina 

SEQUÊNCIA 05 - tem cloroquina? 

Dando seguimento ao fade-out anterior, apenas áudio/sonoplastia (som de trem em 

movimento). Fade-in. Plano de conjunto do vagão e seus respectivos usuários. Plano 

americano, homem em pé, com máscara, segurando na alça “pega-mão” enquanto mexe no 

celular. Planos de detalhe: pernas subindo pela escada rolante, placa na escada rolante “deixe 

a esquerda livre”, semáforo de pedestres. Plano sequência, em câmera subjetiva, homem 

caminhando em direção a uma farmácia. Fade-out. 

 

SEQUÊNCIA 06 - cloroquina, máscaras e urubus 

Duas imagens do presidente Bolsonaro exibindo o medicamento hidroxicloroquina, 

acompanhadas pela respectiva narração: “Promovida como tratamento…” até “... todos os 

males”. Em seguida entra trecho de vídeo em que o presidente faz uso do medicamento, 

incentivando-o. Letreiro com um dado de pesquisa feita pelo Datafolha sobre adesão do 

medicamento por parte da população. Glitch. Sequência de 3 printscreen contestando a 

utilização da cloroquina e evidenciando consequências fatais. Retoma a narração: “Na mesma 

época…” até “pela internet”. Cobrindo o off da narração as imagens de um vídeo de uma fake 

news que circulou pela web. Segue em continuidade o mesmo vídeo, agora com o áudio 



 

 

original, para destacar o momento em que máscaras supostamente conteriam vermes. Glitch. 

Entra a narração novamente acompanhada de uma fotografia simbolizando o luto dos 

brasileiros. Fade-out (apenas imagem). Surge o letreiro: 500 mil mortos. Fade-out (imagem e 

som). Sequência de 5 imagens que simbolizam momentos marcantes da pandemia, intercaladas 

por cortes. A sequência se encerra com o último letreiro com a pergunta: “e onde estava a 

vacina?”. 

 

PARTE III: vacina, sim! 

SEQUÊNCIA 07 - caixa de entrada 

Plano fechado, gaveta abre, mão procurando colher. Plano fechado, mãos passando café (jornal 

com notícia sobre fake news compondo a cena). Planos de detalhe: xícara de café ao lado do 

computador, pilha de livros e papéis empilhados sobre a mesa, mãos no teclado do notebook. 

Close no celular em cima da mesa, aparece notificação de e-mail (efeito visual) com a 

mensagem “você tem 54 e-mails não lidos na caixa de entrada”. Corte.  

 

SEQUENCIA 08 - a vacina salva, #elenão 

Apenas legenda: 16 de dezembro de 2020. 182.799 brasileiros mortos por COVID-19. Fade-

in. Entra vídeo do ministro Eduardo Pazuello questionando a ansiedade da população com 

relação a vacinação. Corte com glitch. Apenas legenda novamente: 11 de janeiro de 2021. 

203.617 brasileiros mortos por COVID-19. Fade-in. Outro vídeo de Pazuello sobre vacinação. 

Glitch. Imagens da CPI da pandemia e print de matéria jornalística sobre o descaso com a 

Pfizer, sob a narração “em abril de 2021…” até “... desvio de dinheiro na transação.”. Print de 

reportagem da Folha sobre propina por dose de vacina. Corte com glitch seguido de letreiro: A 

vacina também não escapou aos ataques de fake news, comprometendo o processo de 

imunização da população. Sequência de 3 prints de reportagem sobre a influência das fake 

news na adesão à vacinação. Fade-out.  



 

 

 

ENCERRAMENTO 

SEQUÊNCIA 09 - antídoto 

Narração: “Os dados mais recentes…” até “...registram queda.” print do mapa da vacinação 

seguido de mais 3 matérias jornalísticas sobre queda nos números de casos. Surgem uma 

sequência de letreiros: “Mas as fake news ainda são um vírus potente.”. Fade out. “Que também 

precisa ser combatido.”. Fade out. “E a melhor vacina ainda é uma boa dose de senso crítico.”. 

Fade out (imagem) seguido de fade in (áudio) da música “Apesar de Você” de Chico Buarque, 

primeiros 15 segundos em sincronia com os letreiros: “Apesar de tudo.”. Fade out. “Apesar de 

você…”. Fade out de imagem e som.   

 

SEQUÊNCIA 10 - amanhã há de ser outro dia 

Fade in (áudio) retoma a canção a partir de 52” (refrão), enquanto isso passam a surgir fotos e 

vídeos curtos autorais de pessoas (amigos, familiares) se vacinando e/ou ostentando felizes os 

seus respectivos cartões de vacinação. A canção segue até finalizar os créditos. Fade out 

(áudio). Finalizar com a frase “em memória das mais de 550 mil vidas tiradas pelo vírus e pelas 

fake news.”. FIM! 
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